INTERNATIONAL
REPUBLICAN
INSTITUTE
ሰላም ከኢንተርናሽናል ሪፕብሊካን ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ቡድን
በእነዚህ ያልተለመዱ ጊዜያት እርስዎ ፣ ቤተሰቦችዎ ፣ ጓደኞችዎ እና የስራ ባልደረቦችዎ ደህና እንደሆኑ እና ደህንነትዎ የተጠበቀ እንደሆነ
ተስፋ እናደርጋለን ፡፡ የድርጅቶን አቅም ለማጎልበት የሚረዳ የፕሮጀክት አስተዳደር መሳሪያዎች (Project Managment Tools) የተሰኘውን
የኦንላይን ስልጠና ሞጁል ወደ እናንተ ስናደርስ በላቀ ደስታ ነው ፡፡
ኢንተርናሽናል ሪፕብሊካን ኢንስቲትዩት እያንዳንዱ ድርጅት ልዩ የክህሎት ደረጃዎች እንዳለው እና የተወሰኑ የድርጅት ፍላጎቶች እንዳሉት
ይገነዘባል ስልሆነም በስልጠናዎቹ መሰረታዊ ሀሳቦች ላይ ያላችሁ አስተያየት የኢንተርናሽናል ሪፕብሊካን ኢንስቲትዩት አጋሮች ልዩ ፍላጎት
የሚያሟላ ተከታታይ የስልጠና ሞጁሎችን ለማዝጋጀት ይረዳል ፡፡
መመሪያዎች
1) በመጀመሪያ ይህንን የፕሮግራም አስተዳደር መሳሪያዎች ስልጠና ለሚመለከታቸው የሲቪክ ማህበራት የስራ ቡድን አባሎቻችዎ
ብቻ እንድታጋሩ እንጠይቃለን፡፡ እያንዳንዱ ይህንን ስልጠና የሚያጠናቅቅ አባል ለስልጠናዉን ማጠናቀቁን የሚገልጽ
ሰረተፊኬት እና ያወጣው/ችው የዳታ(ኢንተርኔት) ወጪ በ4ጂቢ የኢንተርኔት ፓኬጅ ተመላሽ ይሆንለታል/ታል (ዝርዝሩን
ከስር ይመልከቱ)፡፡
2) እናንተ እና የስራ ቡድን አባሎቻችሁ ለመመዝግብ ፣ እያንዳንዳችሁ የቅድመ ፈተና ምዝገባዉን ማጠናቀቅ ይኖርባችኋል፣
የቅድመ ፈተና ምዝገባ አርብ ከሰአት 8:00 ሰአት ሰኞ ጥቅምት 16 ,2013 ነዉ ፡፡ ለመመዝገብ ይህንን በሰማያዊ ቀለም የተሰመረበት
ሊንክ ይጫኑ
ቅድመ ፈተና ነገር ግን ሊንኩ ወደ ቀጣዩ ገፅ የማያስተላልፎት ከሆነ ከታች ያለውን ኮፒ በማድርግ አሳሽ
(ብራውዝሮት) ላይ ይሞከሩ፡፡
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sqGfGQYMiEaJLTiWA4A9wCKupp5dnCVPvbA2QqHSTJUMFJCSlZNSVU3Tk1LTEFKU1VFM1RPUzVDSy4u

3) እያንዳንዱ የቡድን አባል ምዝገባዉን የቅድመ ፈተና በኩል መለቶ ካጠናቀቀ በኋሏ (ሁሉም ፎርሞች ለለጋሽ ደንብ ህግጋቶች
አስፈላጊነት ናቸው)፣ የኢንተርናሽናል ሪፕብሊካን ኢንስቲትዩት የስልጠናውን ሊንክ በግል የኢሜል አድራሻዎች ለሁሉም ይልካል
: በጉግል የመማሪያ ክፍል ላይ የሚገኘዉን ስልጠና እንድትከታተሉ ያስችላችኋል፣ እንዲሁም ስልጠናዉን ለማጠናቀቅ አስፈላጊ
የሆኑ የድህረ ፈተና ሊንኮችን ይልካል፡፡
4) ስልጠናዉን ካጠናቀቃችሁ በኋላ (የቅድመ ፈተና፡ የድህረ ፈተና እና የግምገማ ፎርም ላይ በተመዘገበው መሰረት) የኢንተርናሽናል
ሪፕብሊካን ኢንስቲትዩት 4GB የኢትዮ ቴሌኮም ዳታ ጥቅል ይልካል፡፡ ዳታዉን ለተሳታፊዎች የመላክ ሂደት የኢትዮጵያ መንግስት
በህዝባዊ ስብስባዎች ላይ ያስቀመጥዉን ገደብ ግምት ውስጥ በማስገባት እና ለአጋር ድርጅቶቻችን የኦንላይን ስልጠናዎቹ ተሳታፊ
ለማድረግ ነው ፡፡
5) ያወጡትን ዳታ ተመላሽነት ተጠቃሚ መሆን የሚችሉት ምዝግባውን ለማጠናቀቅ ከኢንተርናሽናል ሪፕብሊካን ኢንስቲትዩት
የቅድመ ፈተና እና የድህረ ፈተና ሊንክ በግል የኢሜል አድራሻቸው ደርሷቸው ያጠናቀቁትን ብቻ ነው:: የኢንተርናሽናል
ሪፕብሊካን ኢንስቲትዩት ሰራተኞች ምዝገባውን በማመሳከር አስፈላጊውን መመሪያዎች ላሟላ ተሳታፊ በግል ስልኩ
ይላክለታል/ላታል፡፡
6) ስልጠናውን ከማጋራታችን በፊት ባሉት ቀናት ከስር ያለውን ሊንክ በመጠቀም ከጉግል ክላስሩም ጋር የሚያስተዋውቀውን
አጋዥ አጭር ቪዲዮ በመከታተል እራስዎን ዝግጁ ያድርጉ ፡፡ በስልጠናው ወቅት ከበፊት ተሞክሮዎች ልምድ በመውሰድ
እንዲሁም የበለጠ መስተጋብር ለመፍጠርና ተግባቦትን ለማጠናከር ይህ ስልጠና በጉግል ክላስሩም ይሰጣል ፡፡
https://www.youtube.com/watch?v=88idNZxeZbo
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እባከዎ ስልጠናዉን ለመከታትል የቅድመ ፈተናውን ምዘገባ በተመለከተ ለሚገጥማችሁ ችግር እንዲሁም ያሏችሁን ጥያቄዎች
አሳውቁን ፡፡ የኢንተርናሽናል ሪፕብሊካን ኢንስቲትዩት ፕሮግራም አሶሲየት ቤዛዊት ዘኪሮስ bberhane@iri.org; 093-0628229) እና ፕሮግራም ኦፊሰር መላኩ አስማማው (mabebe@iri.org; 091-878-0263) በማንኛዉም መልኩ እገዛ
ስለሚያደርጉ በተገለጸዉ ስልክ እና የኢሜል አድራሻ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በትህትና እንግልፃለን፡፡ ስልጠናውን ካጠናቀቃችሁ
በኋላ አስተያየቶቻችሁን በጉጉት እንጠብቃለን እንዲሁም በቀጣይነትም በኦንላይኑ ዘርፍ ማንኛዉንም ድጋፍ እንደምናደርግ እንዲሁም
ሁኔታዎች ሲፈቅዱ በአካል በመገናኘት የግል ተኮር ስልጠናዎቸን እንደምንስጥ እንግልፃለን ፡፡
//ከሰላምታ ጋር//
መላኩ አስማማው
ፕሮግራም ኦፊሰር

2

