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�ك من قادة املدارس العامة بمدينة اإلسكندرية (ACPS) وإدارة الصحة باإلسكندرية  يتكون فريق التنفيذ املش��
� صحة (PHA). لقد (AHD) وإدارة املٜح���ع وا���دمات اإلنسانية (DCHS) وٜحمعية الشراكة من أٜحل إسكندرية أك��

�اتيٜحية طويلة املدى. وترد روابط هذه  � تطوير خططها اإلس�� �� تم تشكيل فريق التنفيذ بعد التعاون الناٜحح للمنظمات ��
� أثناء تنفيذ  �� �ك السابق للمنظمات أهمية اس���رار تعاونها �� � ق�� املوارد من هذا التقرير. وقد أظهر العمل املش�� �� طط �� ا���

�كة خمسة مٜحاالت  �ن خططهم املش�� � الواقع، تت�� �� � اإلسكندرية. و�� �� � لألطفال والكبار �� طط لتحقيق أفضل النتأىح� ا���

م للتخطيط تطوير تقوى�
�ك وتعريف املش��

املساواة العرقية ووضع
مخطط "ڤن"

�ك لعملنا املش��

� دعم الت���ية  �� تنفيذ أنظمة تعاونية متكاملة تساعد األسر واملٜح���ع ��
سدية لألطفال والشباب. االٜح���اعية العاطفية وا��ٜ
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� السلم الوظيفي وفرص العمل املتاحة. �� �� � �� ��� اهزية الوظيفية وفرص ال�� تطوير ا��ٜ
�ل ذلك  يقوم مركز ت���ية القوى العاملة بإعداد الشباب والكبار لتحقيق النٜحاح من خالل فرص التدريب والتوظيف ومباشرة األعمال ا��رة والقيادة. وي��

� أموال قانون خطة اإلنقاذ األمريكية (ARPA) من خالل مبادرة  �� توسيع إمكانية الوصول إ�� التعلم القأىم ع�� العمل من خالل است���ار 1.7 مليون دوالر ��
� املهارات. �� � تحس�� إعادة التوظيف وبرامح�

ل عٜ�� مواقع �� � امل�� �� اصة وتعميق معرفتهم بكيفية دعم تعلم الطالب �� تعمل ACPS ع�� إنشاء ومنح الفرص لآلباء / األسر لتطوير مهاراتهم ا���
� ع�� دعم التحصيل �� �ك�� ودة ملرحلة ما بعد املدرسة مع ال�� � ا��ٜ ا عا��� � ورعاية املعرفة) برنامٜحً � LINK Club (ربط التعل�� مسة. إذ يعد برنامح� LINK Club ا���

� حاٜحة ملحة للمساعدة ولذوي الدخل املنخفض دون أن تتكبد األسر أي تكلفة. �� � ومنح الفرصة للطالب ممن هم �� الدرا���

� ع�� ذلك � تعزيز ت���ية األطفال. عالوه�ً �� �� � �� � ورفاهية املوظف�� وأنشأت شبكة دعم الشباب مٜحموعة عمل التعلم العاطفي االٜح���اعي لدعم التعلم امله����
ا مٜحموعة عمل الٜ��مٜحة للمدرسة اإلعدادية. أنشأت الشبكة أيص�ً

� خدمات تكنولوٜحيا ACPS من تنفيذ املشروعات الالزمة  � حاالت الطوارى� �� � يقدمها صندوق اإلعانات للمدارس االبتدأىية والثانوية �� وتمكن األموال ال����
�نت. � أمن الشبكة وسالمة الطالب ع�� اإلن�� �� ايد ع�� األنظمة وتحس�� �� � تلبية الطلب امل�� �� � ستساعد �� لتحديث البنية التحتية لتكنولوٜحيا املعلومات وال����

سدية لألطفال والشباب � دعم الت���ية االٜح���اعية العاطفية وا��ٜ �� تنفيذ أنظمة تعاونية متكاملة تساعد األسر واملٜح���ع ��
�ل هؤالء الشر�اء  � أثناء الصيف. وي�� �� � وبعد املدرسة و�� � من 160 شريًكا يقومون بتنفيذ مٜحموعة واسعة من الدعم خالل اليوم الدرا��� لدى ACPS أك��

� الربحية املحلية. Amazon و Virginia Tech والعديد من املنظمات غ��

ريف عام 2021. � للمدرسة ��� �� � للم�� � اليوم الوط���� �� � تقود إ�� املدرسة األسر وموظفي ACPS ع�� املشاركة �� وقد شٜحعت الطرق اآلمنة ال����

•••••••••••••••••••األهداف املستقبلية
� املدارس ا��كومية  �� �اتيٜحية للمساواة للٜحميع �� ا���طة اإلس��

باإلسكندرية لعام 2025
� صحة املٜح���ع لعام 2025 �� خطة تحس��

خطة ت���ية مٜح���ع األطفال والشباب لعام 2025 


