The High School Project (የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ፕሮጀክት)፡ ለአሌክሳንድሪያ የወደፊት ተስፋን የሚያነሳሳ
ቁጥሩ እያደገ በሚሄድ የተማሪ ምዝገባ የሚያጋጥሙትን ፈታኝ ችግሮች ከመፍታት ጎን ለጎን የወደፊቱ
የአሌክሳንድሪያ ትውልዶች የዲሲ ሜትሮ ቀጠናን የወደፊት የቢዝነስ ፍላጎቶችን መገመት እንዲችሉ
የሁለተኛ ደረጃ ት /ቤት ተሞክሯቸውን በአዲስ መልክ እየቀረጽን ነው።

አሁን ያለንበት ደረጃ

ቅድመ ሥራ

የመጀመሪያ ምዕራፍ

የንድፍ ምዕራፍ

አጠቃላይ መግለጫ
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮጀክት በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እያደገ የሚሄድ የተማሪ ምዝገባ እና ቦታን አስመልክቶ
ያለውን ችግር ለመፍታት ብቻ ሳይሆን፣ ለወደፊቱ የአሌክሳንድሪያውያን ትውልዶች የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ተሞክሮን በአዲስ መልክ ለመቅረጽ ይጥራል፣ በዚህም የአሌክሳንድሪያን የወደፊት እጣ ፈንታ እናቀርባለን።
የተማሪ ምዝገባ እየጨመረ መሄዱን ሲቀጥል፣ ACPS በትምህርት ቤታችን በር ለሚገባ ለእያንዳንዱ ተማሪ
ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት ማቅረብ መቻላችንን እንድንቀጥል በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃ ከቅበላ አቅም
ጋር በተያያዘ ያሉ ችግሮችን መፍታት እንደሚያስፈልገን ያውቃል።
[1ይህንን ሁኔታ ሕንፃዎችን፣ ቦታዎችን እና የመሬት ግዢዎችን ብቻ ከመመልከት ይልቅ፣ ተማሪዎቻችን ለወደፊቱ
ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጓቸውን ክህሎቶች ለመመርመር እንደሚያስችል አጋጣሚ ለመመልከት መርጠናል።
በረጅም ጊዜ ሂደት እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት የትኞቹን ፕሮግራሞች ማቅረብ ያስፈልጋል በሚለው ላይ ማተኮር
እንፈልጋለን።
ይህንን በተሳካ ሁኔታ ካከናወንን፣ የ ACPS የሁለተኛ ደረጃ ተሞክሮን በአዲስ መልክ መቅረጽ ብቻ ሳይሆን፣
ለአሌክሳንድርያ ከተማም አቅጣጫ መስጠትም ይሆናል። ተማሪዎቻችን የወደፊቱ እጣ ፈንታ ናቸው እናም
ተሞክሮዎቻችው እና ክህሎቶቻቸው በስተመጨረሻ የከተማችንን ዕጣ ፈንታ ወሳኝናቸው።
ይህ ፕሮጀክት በአሌክሳንድሪያ፣ ሰሜናዊ ቨርጂኒያ እና በዲሲ ሜትሮ አካባቢ — እንዲሁም በዩናይትድ ስቴትስ
የወደፊት የንግድ ሥራ ፍላጎቶች ላይ ትኩረት ያደርጋል — እናም ከነዚህ የወደፊት ፍላጎቶች ጋር የሚጣጣም
ፕሮግራም ይፈጥራል። በርካታ መልክ ያላቸው ችግሮቻችን በርካታ መልክ ያላቸው መፍትሄዎችን ይጠይቃሉ።
ማንኛውም መፍትሔ ምናልባት የመንግሥት-የግሉን ዘርፍ አጋርነት ሊያካትት ይችላል። የህዝብ ትምህርት
እያመራበት ያለው አቅጣጫ ይህ ነው። የ Alexandria Economic Development Partnership
(አሌክሳንድሪያ ኢኮኖሚ ልማት አጋርነት) ተነሳሽነት ከሆነው እና በ City of Alexandria (የአሌክሳንድሪያ
ከተማ) የገንዘብ ድጋፍ ከሚደረግበት ከ Grow Alexandria (አሌክሳንድሪያን ማሳደግ) ፕሮጀክትም ጎን ለጎን
እንሠራለን። ይህ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮጀክት የጊዜ ፈተናን መቋቋም ይኖርበታል።

በቀጣዮቹ ሁለት ወራት ተማሪዎችን፣ የንግድ መሪዎችን፣ ኮሌጆች እና ዩኒቨርስቲዎችን፣ የ ACPS ቤተሰቦች እና
ሰራተኞችን እንዲሁም ሰፋ ያለው ማህበረሰብን የሚይዙ ተከታታይ የትኩረት ቡድን ውይይቶችን እናካሂዳለን።
የትኩረት ቡድኖች ውጤቶች ለትምህርት ቤቱ ቦርድ በሚቀርብበት፣ ከአሁን እስከ ኖቬምበር ድረስ ባለው ጊዜ
ውስጥ አራት የህዝብ ማዘጋጃ ቤት ስብሰባዎችን እናደርጋለን፣ እናም እንዲገኙ እጅጉን እናበረታታዎታለን።
ይህ ገጽ በሂደቱ ውስጥ በምንጓዝበት ጊዜ በሰነዶች፣ በስብሰባ ቀናቶች እና ሌሎች መረጃዎች በየጊዜው ይዘምናል።
በተጨማሪ በሚከተሉት መንገዶች አዳዲስ መረጃዎችን መቀበል ይችላሉ፡o
o
o
o
o

መደበኛ የኢሜል መረጃዎች በ ACPS Express እንዲደርሱዎ ይመዝገቡ
ከአራቱ የህዝብ ማዘጋጃ ቤት ስብሰባዎች በአንዱ ላይ ይሳተፉ
በፕሮጀክቱ ላይ የ PTA ስብሰባዎትን ይከታተሉ
በኖቨምበር 8 ወደ ሚደረገው የትምህርት ቤት ቦርድ ስብሰባ ይምጡ ወይም በ ACPS-TV ላይ
በቀጥታ ይከታተሉት
ከኛ ጋር Facebook ወይም Twitter ላይ በእንግሊዝኛ፣ ስፓኒሽ፣ አረብኛ ወይም አማርኛ ይገናኙ

ይህ ፕሮጀክት ለ ACPS ብቻ ሳይሆን ለከተማችን ስለሚያመጣቸው እድሎች ስናስብ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል።
የዳሰሳ ጥናቱን ስለወሰዱ እና ተሳታፊ ስለሆኑ እናመሰግናለን!

