
�यासन इ��या�टको �व�वधता, समता र समावेशीकरण (DEI)
बचनब�धता

हामी हामीसँग काम गन� समदुाय र �ब�याथ�ह� दे�खने, स�ुनने,
उनीह�लाई �वागत ग�रने वातावरण �वकास गन� र �यासन
इ��या�टसगंको सलं�नता पछ� प�न उ�नह�को �बकासमा सहयोगी हुने
वातावरण �वकास गन� ��तब�द छ� | हामी खलुापन, जा�र �सकाई,
असलपन र सामािजक दा�य�वको स�ंकृ�तलाई बढावा �दन कय�रत छ� |
�यासन इ��या�ट सामािजक समताको उ�दे�य परुा गन� बाटोमा
प�रवत�न र असफलता दवु ैलाई �वागत गन� तयार छ� | यो वा�य ए�यान
मार� �ाउनको �कताब “‘Emergent Strategy’, “Change is constant (be like water)” र “Never a
failure, always a lesson” मा आधा�रत छ |

हा�ो यो DEI वा�यको पछाडीको उ�दे�य हामी हा�ो �ब�वास हा�ो
बाउलामा �भरेर �ह�ंन चाह�छ�, जसले �क हामी जा�तवाद�यता, काला
छाला भएको मा�नसह� �ब��दको समाजमा, भेदभाव र दबाउने समाजमा
य�ता काय�को �ब��द हामी आफुलाई उठाउन चाह�छ� | यो वा�यले
स�ंकृ�तक मापद�डको प�हचान र नामांकरण र हा�ो स�ंथाको प�हलेको
आधार प�हचान गन� हा�ो �थम कदमको ��त�न�ध�व गछ�  जनु स�ह
समावेशी वातावरण �सज�ना गन� काय�मा �य�त सहयोगी रहेको छैन |

हामी ससंारमा असमानता �सज�ना गन� सयं��को बारेमा �नर�तर अ�यन
गन� हा�ो दाइ�व र बाचा गद�छ� र हामी यी दबाउने, अ�याय, स�ुवधा र
जा�तयताको सयं��लाई हा�ो कामबाट र हा�ो दै�नक िजवनबाट �व�त
गन� गन� ब�चा गछ� | हामी �वयसेंवामा �या�त गोरा जा�तको
सव��चताको सां�कृ�तको इ�तहाँस, र गोरा जा�तले बचाउने �स�दा�त सँग
प�र�चत छ� | एक स�ंथाको �पमा �यासन इ��या�ट �वयसेंवी नी�त बाट
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नाग�रक सहभा�गता र न�वन �सज�ना तफ�  ल�कदै छ | यी काय�ह�को
सरंचना तफ�  ल�केर, हामी सामदुा�यक काय�, समावेशी/ , नाग�रक काय� र
नाग�रक वचनमा बढ� जोड �ददैं छ� |

हा�ो स�ंथा यी क�ठन म�ुदाह�लाई अगाडीबाट स�बोधन गन� बाटो �लदैं
छ र हा�ो आ�न ैसिजलोसँग काय� गन� स�ने अ�धकारलाई चनुौती �ददैं छ
| हा�ो काय� गन� एउटै नी�तले सब ै�तर �याउने �स�दा�त �लन स�क�न र
हा�ो बोल�लाई �यवहारले परुा गनु� पछ� , हा�ो DEI क�म�टले हा�ो स�ंथाले
�लने काय�गत नी�तलाई अि�तम �प �दएर हामीलाई अझ समता मलुक
समदुाय �सज�ना गन� मदत गन�छ |

�यासन इ��या�टको DEI क�म�ट, �ब�याथ�ह�, पाट�नरह� र बोड� अफ
डाइरे�टरह�ले यो नी�तलाई अध�बा�ष�क पनुरावलोकन गन� र आव�यक
प�रमाज�न गन� छन ्|

�सज�ना ग�रएको जलुाई २०२०
२.० स�ंकरण जलुाई २१, २०२१ मा बोड� अफ डाइरे�टर बाट पास भएको

Passion Impact
5106 SE Powell Blvd, Portland, OR 97206

www.passionimpact.org

http://www.passionimpact.org

