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የጥያቄየጥያቄ  ቅጽ፦ቅጽ፦  ሃይማኖታዊሃይማኖታዊ  ተገቢተገቢ  ማረፊያማረፊያ

የቅጽየቅጽ  መመሪያዎችመመሪያዎች

በሚቀጥሉት ገጾች ላይ የተጠየቀውን መረጃ በግልፅ ፅሁፍ ይፃፉ ወይም ይተይቡ። ሊተገበር የማይችል ከሆነ ወይም መልሱ የማይታወቅ ከሆነ 
ባዶውን ይተው።

ቅፅዎን ለድጋፍ እርምጃ እና የእኩል ዕድል መምሪያ (OHSU Affirmative Action and Equal Opportunity Dept) ያስገቡ። 
(AAEO) በኢሜይል፣ በምስጢራዊ ፋክስ፣ በእጅ ማድረስ ወይም በዩኤስ ፖስታ በኩል። እባክዎ ለጥያቄዎች ወደ AAEO ይደውሉ -  
503 494-5148።

ኢሜይል፦ኢሜይል፦ aaeo@ohsu.edu
ፋክስፋክስ: 503 346-8037
በእጅበእጅ  ማድረስማድረስ  ለ፦ለ፦ Marquam Plaza, 2525 SW 3rd Avenue, Suite 240, Portland, OR 97201
በዩኤስበዩኤስ  ፖስታ፦ፖስታ፦ AAEO
 Oregon Health & Science University
 Mail code MP240
 3181 SW Sam Jackson Park Road
 Portland, OR 97239

እባክዎእባክዎ  ይፃፉይፃፉ  ወይምወይም  ይተይቡይተይቡ –  – አስፈላጊአስፈላጊ  ከሆነከሆነ  ተጨማሪተጨማሪ  ወረቀቶችንወረቀቶችን  ያይዙያይዙ

1. ስም፦ 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ፦ 

ከተማ፦  ግዛት፦  ዚፕ ኮድ፦  

ተመራጭ ስልክ፦  ተመራጭ ኢሜይል፦  

ተመራጭ የግንኙነት ዘዴ፦  ተመራጭ ተውላጠ ስሞች፦  

ለመገናኘት የቀኑ አመቺ ሰዓት፦  

የሰራተኛ መታወቂያ # (ሊተገበር የሚችል ከሆነ)፦  የስራ መደቡ መጠሪያ፦  

አስተዳዳሪ/ተቆጣጣሪ (ሊተገበር የሚችል ከሆነ)፦  

መምሪያ/ትምህርት ቤት/የትምህርት ፕሮግራም፣ ተማሪ ከሆነ፦  

የፈረቃ ሰዓቶች፦  የዕረፍት ቀናት (እባክዎ ምልክት ያድርጉበት)፦  ሰ  ማ  ረ  ሐ  አ  ቅ  እ  የሚቀያየር  ተለዋዋጭ

2. የሃይማኖት ስም፦  

3. የተጠየቀው ማረፊያ፦

የሃይማኖታዊ በዓል ስም፦  

የሃይማኖታዊ በዓል የዕለት(ዐለቶች)፣ ቀን(ቀናት) እና ሰዓት(ቶች) (ለምሳሌ፣ «ሰኞ ፀሐይ ስትጠልቅ፣ ሴፕቴምበር 29፣ እስከ ማክሰኞ ፣ ፀሐይ ስትጠልቅ  
ሴፕቴምበር 30»)፦  

ተጽዕኖ ያደረበት የሥራ ፈረቃ/የጊዜ ሰሌዳን ይግለጹ፦  

ልብስ እና/ወይም አለባበስ። እባክዎ ይግለጹ፦  

ሌላ። እባክዎ ይግለጹ፦  

mailto:aaeo@ohsu.edu
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4. እባክዎ ተገቢ ማረፊያ የሚያስፈልጋቸው እና በስራዎ እና/ወይም በትምህርት አካባቢዎ ላይ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ የሚመለከቱትን የተለዩ ሃይማኖታዊ ልምዶች  
እና/ወይም መስፈርቶች ያስረዱ።

5. ጥቄዎን እንድንገመግም የሚረዳን ማንኛውም ሌላ መረጃ አለ?

6. አንድ እውቅና ያለው ባለሙያ (ማለትም የሃይማኖት ተባባሪ)፣ ፍላጎቶችዎን በደንብ የሚያውቅና ጥያቄዎን ሊያረጋግጥለት ይችላል፣ መገናኘት ይፈልግ ይሆናል። እባክዎ 
የሃይማኖትን ትብብርን በተመለከተ የሚከተሉትን መረጃዎች ያቅርቡ፦

የባለሙያ ስም፦  መጠሪያ፦   

የተወከለው ድርጅት፦   

የጎዳና አድራሻ፦   

ከተማ፦  ግዛት፦  ዚፕ ኮድ፦  

ስልክ፦  ኢሜይል፦  

ፈቃድፈቃድ  መስጠት፦መስጠት፦

የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርስቲ (OHSU) ሁኔታዬን ከዚህ በላይ ከተጠቀሰው የሙያ ሃይማኖታዊ ተባባሪ ጋር እንዲወያይ ፈቅጄለታለሁ እንዲሁም የሃይማኖታዊ ተባባሪ 
ከOHSU ጋር ምክንያታዊ የማረፊያ ፍላጎቴን እንዲወያይ ፈቅጄለታለሁ።

ተገቢተገቢ  ሃይማኖታዊሃይማኖታዊ  ማረፊያማረፊያ  የሚጠይቅየሚጠይቅ  ሰውሰው  ፊርማ፦ፊርማ፦

  ቀን፦ቀን፦  
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