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ትግበራ ቡድን ሪፖርት

የተጣጣሙ ስልቶች

የሥራ ዝግጁነትን፣ የሥራ እና የቅጥር ዕድሎችን ማሳደግ

በትምህርት ቤቶች ውስጥ ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን በድጋፎች እና 
አገልግሎቶች ላይ ማሳተፍ።

ከትምህርት ቤት ውጭ ትምህርትን ማሻሻል እና መጨመር።

	
የቴክኒካዊ መሠረተ ልማትን ማሻሻል እና ዲጂታል ልዩነትን ማጥበብ።

ቤተሰቦች እና ማህበረሰቡ የህጻናት እና ወጣቶችን ማህበራዊ-ስሜታዊ እና 
አካላዊ እድገትን የሚደግፉ የተቀናጁ የትብብር ስርዓቶችን መተግበር።

ዓላማ

የተቀናጀ ትግበራ ቡድን ከአሌክሳንድሪያ ከተማ የህዝብ ትምህርት ቤቶችየተቀናጀ ትግበራ ቡድን ከአሌክሳንድሪያ ከተማ የህዝብ ትምህርት ቤቶች (ACPS)፣ ከአሌክሳንድሪያ ጤና መምሪያ 
(AHD) የማህበረሰብ እና የሰብአዊ አገልየማህበረሰብ እና የሰብአዊ አገልግሎት መምግሎት መምሪያሪያ (DCHS) እና የጤናማ አሌክሳንድሪያ አጋርነትእና የጤናማ አሌክሳንድሪያ አጋርነት (PHA) 
የተውጣጣ አመራርን ያካትታል። የትግበራ ቡድኑ የተቋቋመው ድርጅቶቹ ስኬታማ ትብብር ካደረጉ በኋላ የየራሳቸውን የረጅም ጊዜ 
ስትራቴጂክ እቅዶችን ለማዘጋጀት ነው። የእነዚያ ዕቅዶች ማስፈንጠሪያዎች በዚህ ሪፖርት የመረጃ ክፍል ውስጥ ይታያሉ። ድርጅቶቹ ቀደም 
ብለው በጋራ የሠሩት ሥራ በአሌክሳንድሪያ ላሉ ሕጻናት እና ጎልማሶች የላቀ ውጤት ለማምጣት በዕቅዶቹ ትግበራ ወቅት ትብብራቸውን 
መቀጠል አስፈላጊ መሆኑን አሳይተዋል። በእርግጥ፣ ዕቅዳቸው በጋራ አምስት የተጣጣሙ ስትራቴጂካዊ አቅጣጫዎች ያሉት ሲሆን 
የትግበራ ቡድን በመተባበር የጋራ ግቦችን እና ውጤቶችን ለማስመዝገብ በጋራ ይሠራል። የትግበራ ቡድኑ 1-በአሰቃቂ አደጋ 
መረጃ የተመራ አካሄድ፣ 2-የዘር ፍትሃዊነት እና 3-ልማት ንብረት አካሄዶች መሰረታዊ መርሆች ላይ ቁርጠኛ ነው።

የበለጠ ይወቁ እና እያንዳንዱን ዕቅድ በalexandriava.gov/go/3361 ላይ ይመልከቱ።
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https://www.alexandriava.gov/dchs-connect/news/2021-07-07/city-of-alexandria-enters-new-era-with-unified-planning-among-key


የተቀናጀ
የትግበራ ቡድን ሪፖርት

የወደፊት ግቦች

የተቀናጀ ትግበራ ቡድን (Unified Implementation Team) 
በፖሊሲዎች፣ ፕሮግራሞች እና ትምህርታዊ ግንዛቤ መፍጠሪያዎች በኩል 
እየተሠራ ባለው ሥራ ላይ ትኩረት ማድረጉን ይቀጥላል። የወደፊት ሪፖርቶች 
የተገኙ ውጤቶችን እና የተለዩ ክፍተቶችን ወይም ፍላጎቶችን ይጨምራሉ።



የሥራ ዝግጁነት፣ የሙያ እና የቅጥር እድል ማሳደግ
የሰው ኃይል ልማት ማዕከል ወጣቶችን እና ጎልማሶችን በስልጠና፣ በሥራ፣ በሥራ ፈጠራ እና በአመራር እድሎች ለስኬት እያስታጠቀ ነው። ይህ በአሜሪካ የማዳኛ ፕላን 
ህግ (American Rescue Plan Act, ARPA) ፈንድ ላይ በመልሶ መቅጠር እና የላቀ ብቃት ኢኒሼቲቭ 1.7 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት በማድረግ በሥራ ላይ 
የተመሰረተ ትምህርት ተደራሽነትን ማሳደግ ይጨምራል።

ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን በትምህርት ቤቶች ውስጥ ባሉ ድጋፎች እና አገልግሎቶች ማሳተፍ
ተማሪዎች ስሜታቸውን እንዲያውቁ፣ እንዲረዱ፣ እንዲሰይሙ፣ እንዲገልጹ እና እንዲቆጣጠሩ በማስተማር በማህበራዊ ስሜት ደህንነት ላይ ድጋፍ ለማድረግ የ RULER 
(እውቅና፣ መረዳት፣ መለያ፣ ኤክስፕረስ፣ ደንብ/Recognize, Understand, Label, Express, Regulate) ስርዓተ ትምህርት በክፍል ትምህርት ውስጥ 
እየተካተተ ነው።

የ DCHS የባህሪ ጤና አገልግሎቶች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ካምፓሶችን፣ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እና ከመዋዕለ ሕጻናት-8 ትምህርት ቤቶችን 
ለማገልገል አራት ትምህርት ቤት ላይ የተመሰረቱ የአዕምሮ ጤና ባለሙያዎችን አክለዋል። ቡድኑ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የቤተሰብ የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶች 
ተደራሽነትን ለማሳደግ ከ ACPS ጋር እየሠራ ነው።

ከትምህርት ቤት ውጭ ትምህርትን ማሻሻል እና መጨመር
ACPS ወላጆች/ቤተሰቦች የራሳቸውን ክህሎቶች እንዲገነቡ እና የተማሪዎችን መማር በቤት ውስጥ በአምስቱ የ LINK Club ጣቢያዎች እንዴት መደገፍ እንደሚችሉ 
እውቀትን እንዲያሳድጉ እድሎችን እየፈጠረ እና እየተገበረ ነው። የ LINK Club ፕሮግራም (የማገናኘት ትምህርት፣ እውቀትን ማሳደግ/Linking Instruction, 
Nurturing Knowledge) ከፍተኛ ጥራት ያለው ከትምህርት በኋላ የሚሰጥ ፕሮግራም ሲሆን ለትምህርት ስኬት ድጋፍ ላይ የሚያተኩር እና ከፍተኛ ፍላጎት ላላቸው፣ 
ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ተማሪዎች ቤተሰቦች ምንም ወጪ ሳያወጡ ይሰጣል።

የፕሮጀክት ግኝት/Project Discovery የኮሌጅ ትክክለኛ ወጪን ስፖንሰር አድርጓል፦ ለእሱ እንዴት መክፈል እንደሚቻል ለወላጆች በጃኑዋሪ 2022 አውደ ጥናት።

የወጣቶች ድጋፍ ኔትዎርክ/Youth Support Network የሕጻናትን እድገት በማሳደግ ላይ የሠራተኞችን ሙያዊ ትምህርት እና ደህንነት ለመደገፍ የማህበራዊ-
ስሜት ትምህርት የሥራ ቡድን አቋቁሟል። ኔትዎርኩም የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የፕሮግራም የሥራ ቡድንንም አቋቁሟል።

የቴክኒክ መሠረተ ልማትን ማሻሻል እና ዲጂታል ልዩነትን ማጥበብ
የአሌክሳንደሪያ ከተማ ምክር ቤት በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ መሰናክሎችን ለመለየት እና የአጭር እና የረዥም ጊዜ ምክሮችን ለመስጠት የአሌክሳንድሪያ ዲጂታል ፍትሃዊነት 
ዕቅድን ለማዘጋጀት የ ARPA የገንዘብ ድጋፍን መድቧል። የከተማው ምክር ቤት የብሮድባንድ ስፔሻሊስት እና የፖሊሲ ተንታኝ መደብን ለማቋቋም የ ARPA የገንዘብ ድጋፍን 
መድቧል።

በአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የድንገተኛ አደጋ መረዳጃ ፈንድ የሚሰጠው ገንዘብ የ ACPS ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች በስርዓቶች ላይ 
እየጨመረ ያለውን ፍላጎት ለማሟላት እና የአውታረ መረብ ደህንነትን እና የተማሪን የበይነ መረብ ደህንነት ለማሻሻል የሚረዱትን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መዋቅር ለማሻሻል 
የሚያስፈልጉትን ፕሮጀክቶች እንዲተገብሩ እያስቻላቸው ነው።

ቤተሰቦች እና ማህበረሰቡ የልጆች እና ወጣቶችን ማህበራዊ-ስሜት እና አካላዊ እድገትን እንዲደግፉ የሚረዱ የተቀናጁ የትብብር ስርዓቶችን መተግበር
ACPS በትምህርት ቀን፣ ከትምህርት በኋላ እና በበጋው ወቅት ሰፊ ድጋፍን እየተገበሩ ያሉ ከ 160 በላይ አጋሮች አሉት። እነዚህ አጋሮች Amazon፣ Virginia Tech እና 
ብዙ የአገር ውስጥ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶችን ያካትታሉ።

ደህንነታቸው የተጠበቀ ወደ ትምህርት ቤት የሚወስዱ መንገዶች/Safe Routes to School የ ACPS ቤተሰቦች እና ሠራተኞች በ 2021 የበልግ ብሄራዊ 
የእግር ጉዞ ወደ ትምህርት/National Walk to School Day የሚል ቀን ላይ እንዲሳተፉ አበረታቷቸዋል።

የቁልፍ ኢኒሼትቮች ገለጻ

መርጃዎች

•  የአሌክሳንድሪያ ከተማ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እኩልነት ለሁሉም
ስትራቴጂክ ዕቅድ 2025

•  የማህበረሰብ ጤና ማሻሻያ ዕቅድ 2025
•  የሕጻናት እና ወጣቶች ማህበረሰብ ዕቅድ 2025
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