ለዘር ፍትሃዊነት Eና Aካታችነት ማEከላት፣ የፕሮፖዛሎች ግብዣ
ማስታወሻ፦ የተሟላ Eና ትክክለኛ ትግበራ ከዚህ በታች ላሉት ጥያቄዎች ዝርዝር መረጃ ይሰጣል።
መግለጫ፡
የ ብዝሃነትና Aካታችነት ማEከል ከ ትምህርት ማሻሻያ Eና Iኖቬሽን ጽ/ቤት ጋር በመተባበር በ OHSU በመማር
ማስተማር Aካባቢ ውስጥ መከባበርን፣ ፍትሃዊነትን Eና Aካታችነትን ለማጎልበት ቁርጠኛ ነው። የዘር Eኩልነት Eና
ተካታችነት (Racial Equity and Inclusion, REI) የገንዘብ ድጋፍ Eድሎች Aሁን ባለው የብዝሃነት ግቦች
ላይ ተፅEኖ በሚያሳድሩ የፈጠራ ውጥኖች ላይ ያተኩራሉ፣ ነገር ግን በOHSU ውስጥም የፀረ-ዘረኝነት Eርምጃን
ለማነቃቃት Eና ለማቆየት ያነጣጠሩ ናቸው።
የ REI የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ግቦች የሚከተሉት ናቸው፦
a. ፋኩልቲዎችን፣ ሠራተኞችን Eና ተማሪዎችን ዘረኝነትን Eና የዘር Eና የጾታን፣ የዘር Eና መደብነትን፣
የዘር Eና ሆሞፎቢያን፣ የዘር Eና የEድሜ Aድልዎ፣ Eንዲሁም የዘር Eና የችሎታ Aድሎ መካከል
ያለውን ግንኙነት ለመጋፈጥ በንቃት Eንዲሳተፉ ለማበረታታት፤
b. በ OHSU ውስጥ በትምህርት ፕሮግራሞች ውስጥ የቅጥር ምልመላ Eና የማቆየት ጥረቶች ውስጥ ፀረዘረኝነት ልምዶችን ለማስተዋወቅ፣ Eና
c. ለሰብAዊነት ዋጋ የሚሰጡ፣ ፀረ-ዘረኝነትን የሚያበረታቱ Eና ሁሉም ድምፆች Eንዲሰሙ Eና ዋጋ
Eንዲያገኙ የሚያስችላቸውን የትምህርት ንቅናቄዎች Eና ፖሊሲዎች ልማት ለመደገፍ።
ለEነዚህ




ፕሮፖዛሎች ቅድሚያ ይሰጣል፦
በማንነቶች መሳበሪያ ላይ ለሚያተክሩ Eና ለሚያበረታቱ
ከተለያዩ የማህበረሰብ ቡድኖች ወይም ድርጅቶች ጋር ለሚሳተፉ Eና ለሚተባበሩ
ከሠራተኛ ግብዓት ቡድኖች Eና/ወይም ከሌሎች ተመሳሳይ ሠራተኛ- ወይም የተለያዩ Eና Aካታች
Aካባቢዎችን ከሚያሳድጉ በተማሪ ከሚመሩ ቡድኖች ጋር Aጋርነት ለሚፈጥሩ።

ብቁነት:
1. ማንኛውም የ OHSU ፋኩልቲ፣ ሠራተኛ፣ ተማሪ፣ ነዋሪ፣ ባልደረባ ወይም የድህረ-ዶክ ፕሮፖዛል
ሊያቀርብ ይችላል።
2. የ OHSU Aማካሪ/ስፖንሰር (ማለትም፣ ፋኩልቲ፣ ድህረ-ዶክ ወይም ሙያ ያለው ዋና መሪ Eና/ወይም
በEርስዎ የፍላጎት ክልል ተጽEኖ ያለውን) ይለዩ፤ Aንዴ የ OHSU ስፖንሰርን ካረጋገጡ በኋላ የድጋፍ
ደብዳቤ ያግኙ።
3. ፕሮጀክቶች በግለሰብ ወይም በቡድን ሊቀርቡ ይችላሉ።
መስፈርቶች፦
1. Aመልካቾች Aንድ ፕሮፖዛል ብቻ ሊያቀርቡ Eና በሌሎች ፕሮፖዛሎች ላይ Aዘጋጅ ሊሆኑ Aይችሉም።
2. ፕሮፖዛል ከ $10,000 መብለጥ Aይችልም።
የመጨረሻ ቀን
ሴፕቴ. 15፣ 2021
ማመልከቻውን ለ REI Mini-Grant ኮሚቴ በ eii@ohsu.edu Eስከ ሴፕቴ. 15፣2021 ያቅርቡ።
የማመልከቻ Eና ማቅረቢያ ሂደት
ማመልከቻ በAባሪ ሀ ውስጥ ያለውን የመዋቅር Aብነት መከተል Eና በAባሪ ለ ውስጥ ላሉት መመዘኛ መስፈርቶች
ምላሽ መስጠት Aለበት።
የግምገማ Eና ማሳወቂያ ሂደት
1. ለ REI የገንዘብ ድጋፍ Eድል የግምገማ ሂደት ሁለት ክፍል Aለው። የመጀመሪያው ክፍል Aባሪ ለ ውስጥ
ያሉትን መመዘኛዎች በመጠቀም ለመገምገም Eና የመጨረሻ Eጩዎችን ለመምረጥ ኃላፊነት ባለው ኮሚቴ

የሚደረግን ግምገማ ያካትታል። ሁለተኛው ክፍል የመጨረሻ Eጩዎችን ማሳወቅ Eና የገንዘብ ድጋፍ
Aስቀድሞ ካልተለየ ከ “የገንዘብ Eድል ስፖንሰር” ጋር ማጣመርን ያካትታል። ይህ ስፖንሰር የታቀደውን
በጀት Eና ማንኛውንም የመጨረሻ AርትOት በማመልከቻው ውስጥ ለማካተት ፕሮፖዛሉን በማጠናቀቅ
የመጨረሻውን Eጩ ይረዳል። ቢያንስ Aንድ የግምገማ ኮሚቴ Aባል የምርምር ዘዴዎችን Eና
የማህበረሰብ ማEከላዊ ምርምር Aሰራሮችን በመለየት ልምድ ያለው የማህበረሰብ Aባል ይሆናል።
2. ድጋፍ ተቀባዮች በሴፕቴምበር 2021 Eንዲያውቁ የሚደረጉ ሲሆን የገንዘብ ውሳኔዎች በCDI Eና
F.R.E.E. ድር ገጾች በተከታታይ ይለቀቃሉ።
3. የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው ፕሮፖዛሎች ብዛት በፕሮጀክቱ ጥራት Eና ባለው የገንዘብ ድጋፍ ላይ
የተመሠረተ ነው።
4. በAባሪ ለ ውስጥ የግምገማ መስፈርቶችን ይመልከቱ።
የተሸላሚ ዝርዝር መረጃዎች
1. የመጨረሻ ሪፖርት በፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ ቀን (ከተፈቀደበት ቀን ጀምሮ ከ 18 ወራት ያልበለጠ) በኋላ
በ 60 ቀናት ውስጥ ለREI የገንዘብ ድጋፍ ኮሚቴ መቅረብ Aለበት Eንዲሁም የተዘጋጁ ቁሳቁሶችን
ቅጅዎችን Eና የማሰራጫ ተግባራትን (ህትመቶች፣ ፕረዘንቴሽኖች፣ የሚዲያ ሽፋን፣ ድረ ገጾች ወይም
የኮርስ ማቴሪያል)፣ ዘላቂነት (የማስቀጠል፣ የማራዘም ወይም የማሻሻል Eቅዶች)፣ የፕሮግራም ግምገማ
(የታቀዱትን ዓላማዎች Aሳክተዋል?) ማካተት Aለበት። Eንዴት ያውቃሉ? የፕሮጀክቱ ውጤታማነት Eንዴት
Eንደተገመገመ) Eና ዝርዝር የበጀት ሪፖርት ይግለጹ።
2. ማሰራጨት፦ በዚህ ፕሮጀክት የተገኙ ህትመቶች፣ ፕረዘንቴሽኖች Eና/ወይም ምርቶች በጥብቅ ይበረታታሉ።
3. የገንዘብ ድጋፍ ከተደረገ ከAንድ ዓመት በኋላ የAፈጻጸም ሪፖርት የሚቀርብ ሲሆን Eስከ ዛሬ ድረስ
ያለውን Eድገት፣ መሰናክሎች Eና መፍትሄዎች፣ የስርጭት Eንቅስቃሴዎች Eና የበጀት ሪፖርትን ማካተት
Aለበት።
የፕሮፖዛል ማብቂያ ቀን፥ ሴፕቴ. 15፣ 2021
የAሸናፊዎች ማስታወቂያ፦ Oክቶ. 15፣ 2021
የገንዘብ ማከፋፈያዎች፦ Eስከ ሴፕቴምበር 2022 ድረስ ገንዘብ መክፈል
የመካከለኛ ጊዜ Aፈጻጸም ሪፖርት ማርች 2022
የፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ፦ ሴፕቴምበር 2022
የመጨረሻው ሪፖርት መጨረሻ ቀን፦ ዲሴም. 31፣ 2022
የሂደቱን ግልፅነት ለማበረታታት ሁሉም ተቀባይነት ያገኙ ፕሮጀክቶች ተቀባይነት ያገኙትን ፕሮፖዛሎችን Eና
የፕሮጀክት ሪፖርቶችን (የመካከለኛ ጊዜ Eና የመጨረሻ ሪፖርት) በ OHSU ድረ ገጾች ላይ ለመለጠፍ
ይስማማሉ።
የEውቂያ መረጃ
ለማመልከቻ ጥያቄዎች Eና ጥያቄዎች Eባክዎን REI Mini-Grant ኮሚቴን በ eii@ohsu.edu ያነጋግሩ።

Aባሪ ሀ:
የማመልከቻ ንድፍ
Eባክዎን መላውን ማመልከቻ Eንደ Aንድ የ PDF ሰነድ ያስገቡ።
ክፍል 1፡ የሽፋን ገጽ
የ REI ርEስ (የዘር Eኩልነት Eና Aካታችነት/Racial Equity and Inclusion) የገንዘብ ድጋፍ ፕሮፖዛል
ማመልከቻውን የሚያቀርብ የEያንዳንዱ Aመልካች(ቾች) የEውቂያ መረጃ
የEውቂያ መረጃ
 የድጋፍ ፕሮፖዛሉን የሚደግፉ ቁልፍ ሠራተኞች ስሞች፣ ማEረጎች Eና ሚናዎች
 የካምፓስ Iሜይል Aድራሻ ካለ (ohsu.edu)
 ተመራጭ የመገናኛ ስልክ ቁጥር
 የመምሪያ፣ የቢሮ፣ የፕሮግራም ወይም ዩኒት ስም
የፕሮጀክት መረጃ፦
ሁሉንም ሠንጠረዦች፣ ምስሎች፣ Aባሪዎችን የሚያሳይ ሦስት ባለAንድ ርቀት ገጾች (12-ነጥብ ታይምስ ኒው
ሮማን ቅርጸ-ቁምፊ) የተገደበ Eና የሚከተሉትን ማካተት Aለበት፦
 የፕሮፖዛል ርEስ
 በ OHSU የዘር Eኩልነት Eና Aካታችነትን (REI) ለመቅረፍ ሀሳብዎን Eና የገንዘብ ድጋፍ
AስፈላግንEትን ይግለጹ። በመልስዎ ውስጥ Eባክዎን የሚከተሉትን ያመላክቱ፡
ሀ) የፕሮጀክቱ ቆይታ፣ የመጀመሪያ ቀን Eና ማብቂያ ቀን
ለ) Aቀራረብዎን ወቅታዊ የሚያደርገው ምንድን ነው?
ሐ) የEርስዎ ሀሳብ Aንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ የ REI ግቦች Eንዴት ቅድሚያ Eንደሚሰጥ
** Eንደ የመጨረሻ Eጩ ከተመረጡ/ሲመረጡ፣ ከEርስዎ 'የገንዘብ ድጋፍ ስፖንሰር' ጋር በAጋርነት
የሚጠናቀቅን የታቀደ በጀት ያቅርቡ።

Aባሪ ለ: የሽልማት መስፈርቶች
ምን የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል፦
 ንUስ ኮንትራቶች
 ክፍያ ለውጭ ተናጋሪዎች
 የህትመት፣ የቴክኖሎጂ Eና የAቅርቦት ወጪዎች
 ለAደራሾች ወይም ለመሣሪያዎች ኪራይ
 ምግብ ለዝግጅት
 ፕሮጀክቱን ለመጀመር Aስተዳደራዊ ድጋፍ
በገንዘብ ሊደገፍ የማይችለው፡፟
 ኋላ የሚመጣ የገንዘብ ድጋፍ የሚሹ ማመልከቻዎች
የመመዘኛ መስፈርቶች
1. ከገንዘብ Eድል ግቦች ጋር መጣጣም
2. ተፅEኖ Eና Aስፈላጊነት
3. የትብብር ደረጃ
4. የጊዜ መርሃግብር

