ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ኤክስፕረስ 12/9/2020: የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን እስከ አርብ
ድረስ ይሙሉ!
የዚህ ሳምንት ዋና ርእሶች






የተማሪዋች ድምፅ ዋጋ አለው፤ :አዲስ ትምህርት ስም የማግኘት እቅዳችንን እንጀምራለን።
የመጨረሻ እድል፤ የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን እስከ አርብ ድረስ ይሙሉ።
ስለት/ቤት መልሶ መከፈት የኮሚዪኒቲ ስብሰባዋች
የምግብ አቅርቦት - ነፃ የምግብ አቅርቦት ለሁሉም ተማሪዋች እስከ ዓመቱ የትምህርት ዓመት መጨረሻ ድረስ
ይቀጥላል።
የመጨዋቻ ቦታ ደህንነት ማሳሳቢያ

የተከበራችሁ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ ቤተሰቦችና የማህበረሰብ አባላት፤
በዚህ ከረምት በሚገባበት ወቅት በአሜሪካ የትምህርት ታሪክ ውስጥ በጣም ፈታኝ እንደሆነ በሚገለፅበት ሁኔታ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ.
ህብረተሰብ ፤ ተማሪዋች አና ቤተሰቦች ለሚያሳዪት ትግስት፣ ሁኔታዋችን መረዳት እና ጥንካሬ እኔ ከልቤ ምስጋና የማቅረብ መሆኑን
መግለፅ እፈልጋለሁ ይህ ወረርሽኝ የእኛ ጥፋት ሳይሆን ህይወታችን ያመሰቃቀለ ሲሆን ተገቢነት ያለው ውሳኔ ላይ ለመድረስ በትእግስት
የምችለውን ሁሉ እናደርጋለን። አንዳንድ ግዜ ይህ ሁኔታ ልክ አንዴ ወደፊት ከዚያ ሁለት ወደ ኋላ እንደመጎዝ ይሰማናል። በጣም
የሚያበሳጭ ዓይነት ሂደት እንደሆነ ይሰማናል። እናም የ2020 በእርግጥ ስናሳልፍ የተማርነውን ትምህርት ሳንረሳ ለልጆቻችን
በ2021 የተሻለ ነገር እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ።
ማረጋገጥ የምንፈልገው ጉዳይ ያለማመንታት ወደ ት/ቤት ተመልሶ ለመግባት የተከለሰውን ፕሮግራም ለማሳካትማድረግ የምንችለውን
ሁሉ እናደርጋለን ። ይህም እንደ አካባቢያችን ህብረተሰብ የጤና መስፈርት ሁኔታ ላይ በመመስረት በፌብሩዋሪ አጋማሽ ላይ
ተማሪዋች በአካል በመገኘት ትምህርት እንዲጀምሩ ለማስቻል ይታሰባል ። ስለሆነም ዛሬ ቅፁን የቤተሰብ ምርጫ ማሳወቂያ ቅፅ
እንዲሞሉ እንጠይቃለን በፓወር ስኩል የወላጆች መግቢያ አካውንት አማካኝነት እስከአሁን ድረስ ያደረጉ ቅፁን ካልሞሉ ። ይህ
የመጨረሻው ሰዓት አርብ፣ ዲሴምበር 11 ቀን በ11.59 ሰዓት ነው ። ይህ መረጃ ለእያዳንዳንዱ ትምህርት ቤት ፣ ክፍል እና ተማሪ
የሽግግር እቅዳችንን ለማጠናቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው።
ዛሬ ደስተኛ ነኝ ሁለተኛው ምእራፍ ፤ የማንነት ፕሮጀክት(Identity Project)፤ አዲስ የትምህርት ቤት ስም ማውጣት ሂደት
ለቲ.ሲ. ዊሊያም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና ማቲው ማውሪ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት በተመለከተ የሚጀመር በመሆኑ ። ይህ ስራ በጣም
ልንኮራበት የሚገባ ነው እና የእኛ ምርጥ ተማሪዋችና ህብረተሰቡ ለትምህርት ቤት የሚያቀርቡትን ሃሳብ ለማዳመጥ በጉጉት
እጠብቃለሁ ።
እባካችሁ እራሳችሁን፣ ጤንነታችሁን ጠብቁ እና በጉዳዪ ይሳተፉ።
ዶ/ር ግሪጎሪ ሲ. ሐትቺንግስ (Gregory C. Hutchings, Jr).

የተማሪዋች ድምፅ ዋጋ አለ፤ አዲስ ትምህርት ስም የማግኘት እቅዳችንን እንጀምራለን።
ከሰፊ የኮሚዪኒቲ ውይይታ እና ምክክር ሂደት በኋላ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. አሁን ወደ ሁለተኛው ደረጃ የማንነት ፕሮጀክት በመሻገር ላይ
ይገኛል ለሁለቱም ትምህርት ቤቶች ስያሜ በማውጣት። ዊሊያም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና ማቲው ማውሪ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት
በተመለከተ። ሁለተኛ ደረጃ የማንነት ፕሮጀክት - አዲስ የት/ቤት ስያሜ - ተማሪዋች ፣ ሰራተኞች ፣ የቀድሞ ተማሪዋች ፣ ቤተሰቦች እና

በጣም ጠቀሚው ጉዳይ በዚህ ሂደት ውስጥ የመጨውን ትውልድ እና የተማሪዋቻችን ድምፅ መጠበቅ እንፈልጋለን። ህብረተሰቡን
በስም አሰጣጥ ሂደት ለሁለቱም ትምህርት ቤቶች ተማሪዋች አዚህ ሂደት እንዲሰተፉ በተማሪዋች ፅሁፍ/ፖስተር ዘመቻ ስም እንዲሰጡ
ለመረዳት ከዛሬ ጀምሮ ለኮሚዪኒቲ ሃሳብ መቅረብ ። የእነዚህን ነገሮች ተማሪዋች ሃሳብ በመሆናቸው የእኛ ኮሚዪኒቲ ስም
እንዲሰጡ ይጋበዛሉ በዚህ ሂደት እንዲታይ የሚፈልጉት ሌላ ስም የሚኖራቸው ከሆነ።
ይህን ቪዲዬ ይመልከቱ ስለግዜ ሰሌዳው ለማወቅ እና አዲስ የትምህርት ቤት ስም ለማውጣት ስላለው አሰራር ።

ሁሉም የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ተማሪዋች ስም እንዲሰጡ ተጋብዛዋል በዚህ በተገለፀው መስፈርት መሰረት ፓሊሲ FF (PDF) እና
ህግጋት FF-R (PDF).
የትምህርት ቤት ቦርድ ለትምህርት ቤት ስያሜ በሚከተሉት ሁኔታ እንዲሰጥ ይፈቅዳል፤
የአንድ ሰው ስም፤ የዪናይትድ ስቴት ፕሬዘደንቶች ስም፣ የቨርጅኒያ ታሪካዊ ሰዋች ወይም ለአሌክሳንደሪያ ከተማ በትምህርት ዘርፍ፣
የህዝብ አገግልግሎቶች ፣ ወይም በባህል እንቅስቃሴዋች ለረዝም ግዜ የተመረጡ ሰዋች የተለየ እና ልዪ አስተዋፆ ያደረጉ። አሁን በስራ
ላይ ያሉ የአሌክሳንደሪያ ከተማ የሕዝብ ት/ቤቶች ሰራተኞች ስም መሰጠት አይፈቀደም።
ቦታ፤ በታሪክ የሚጠቀሱ ቦታዋች ወይም ክሰቶች ከትምህርት ቤት ተቆማት ወይም ቦታዋች ጋር የተያያዙ ጉዳዬች።
ማስታወሻ፤ የትምህርት ቤት ስም ከእነዚህ ጉዳዮች ጋር ብቻ የሚወሰኑ አይደሉም። ሌሎች ስያሜዋች ሊቀርቡ ይችላሉ እና ይታያሉ።
የትምህርት ቤት ስም የሚያሳስቱ ሊሆን ይችላል በአሌክሳንደሪያ ካሉ ከሌሎች የህዝብ ተቶማት ወይም በቨርጅኒያ ኮመንዌልዝ ስር
በአካባቢው ካሉ የአስተዳደር ክልሎች ስያሜዋች ጋር ተመሳሳይ ስሞች መቀረት ይኖርባቸዋል።
ተማሪዋች አጭር ድረስት (200 ቃላት ወይም ከዚያ ያነሰ) ፅሁፍ ማቅረብ ይኖርባቸዋል ወይም ፓስተር የሚገልፁ ወይም ስእላዊ
መግለጫ ስያሜ ለምን እንደመረጡት የሚገልፅ ለቲ.ሲ. ዊሊያም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና ማቲው ማውሪ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት
ስያሜን በተመለከተ። እባክዎን የእርስዎ ተማሪ ስም እንዲፈልግ እና ሃሳቡን እንዲያቀርብ ያበረታቱት በዚህ አማካኝነት ፤ የማንነት
ፕሮጀክት የት/ቤት ስያሜ ማቅረቢያ ቅፅ ።. ስም መቅረብ የሚችሉት ከዲሴምበር 9፣ 2020 ጀምሮ እስከ ጃንዋሪ 8፣ 2021 11:59
ምሽት ድረስ ነው።
ተማሪዋች፤ ያዘጋጁትን ስም አቅርቡ

እባክዎን እነዚህን መስፈርቶች እና ህግጋት ይመልከቱ ፤ ፓሊሲ FF (PDF) እና ህግጋት FF-R (PDF) ስም ከመስጠትዎ
በፊት።
ሙሉ የተሳትፎ ሂደቱን ይመልከቱ፤ ለሁለተኛ ደረጃ የማንነት ፕሮጀክት II I — የት/በኢት ስያሜ አሰጣጥ .

የመጨረሻ እድል፤ የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን እስከ አርብ ድረስ ይሙሉ!
የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን ለመሙላት መረጃዋችን እንደአገኙ ተስፋ እናደርጋለን። የድብልቅ (ሐይብሪድ) የትምህርት ሂደት ወይም
የርቀት ትምህርት (ቨርችዋል) በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ትምህርት የሚከታተሉ ለእያንዳንዱ ልጅችዎ የሚመርጡ ስለመሆኑ ለማሳወቅ እስከ
አርብ፣ ዲሴምበር 11 ቀን ሃሳብዎን ለማጋራት ግዜ አለዋት።
ይህ ቅፅ ት/ቤቶችን መልሶ ለመክፈት የእኛን እቅድ ይዘት ለማሻሻል ይግዛል ።
እባክዎን ስለድብልቅ (ሀይብሪድ) እና የርቀት (ቨርችዋል) የትምህርት ሂደት ምርጫዋች እዚህ ይመልከቱ። አሁን ባሉበት ሁኔታ
የእርስዎ ተማሪ ከጃንዋሪ 2021 ጀምሮ ወደ ት/ቤት ለመመለስ ያለውን ፍላጎት በሚመለከት እባካዎን ግዜ ወስደው የእርስዎን ሃሳብ
ለእኛ እንዲያካፍሉ እንጠይቃለን።
የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን ለመሙላት ያለዋት ሁለት ምርጫዋች የሚከተሉት ናቸው።
የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን በፓወርስኩል የወላጅ መግቢያ አካውንት (አክሰስ) አማካኝነት ይሙሉ .
ቅፁን ለመሙላት መመሪያዋችን ይመልከቱ። . ማስታወሻ፤ ይህን የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን ለመሙላት የፓወርስኩል የወላጅ መግቢያ
(አክሰስ) አካውንት ሊኖርዎ ያስፈልጋል። ቅፁን በተማሪው የፓውርስኩል አካውንት በኩል በመግባት ሊያገኙት አይችሉም። If you
need help with setting up or accessing a parent account, see the የፓውርስኩል የወላጅ አካውንት ድረገፅ .
ወይም
የቤተሰብ ምርጫ ማሳወቂያ ቅፅ አሞላል ድጋፍ ለማግኘት የርቀት (ቨርችዋል) ፕለስ+ የድጋፍ መስመር ከሰኞ - አርብ ከ9.00 ጥዋት
እስከ 4.00 ድረስ ይደውሉ ።
● እንግሊዘኛ፤ 703-844-1763
● ስፓኒሽ 703-844-3424
● አማርኛ፣ 703-927-6866
● አረበኛ፣ 703-927-7095
የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን በፓውርስኩል እንዴት መሙላት እንደሚችሉ ለመረዳት . ይህን ይመልከቱ በስፓኒሽ ):

የቤተሰብ ምርጫ ቅፁን ለመሙላት ለተጫማሪ መረጃ አዚህ ይመልከቱኅ እና የእኛን
ይመልከቱ። .

በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዋችን

ስለት/ቤት መልሶ መከፈት የኮሚዪኒቲ ስብሰባዋች
ባለፈው ሳምንት ስብሰባው ለተገኙ ሰራተኞች ፣ ተማሪዋች እና ኮሚዪኒቲ አባላት ምስጋና እናቀርባለን። .
ሁሉንም ቪዲዬዋች ይመልከቱ በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ድረገፅ፤ .
ለአንዳንድ ጥያቄዋች መልሶች፤ በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዋች ላይ እንዲወጣ ተደርጎል እና በአስፈላጊ ርእሶች ዙሪያ በሚቀጥሉት
ጥቂት ቀናት ቪዲዬ እንዲወጡ ይደረጋል።

የምግብ አቅርቦት - ነፃ የምግብ አቅርቦት ለሁሉም ተማሪዋች እስከ ዓመቱ የትምህርት ዓመት
መጨረሻ ድረስ ይቀጥላል።
የዪ.ኤስ የግብርና ዲፖርትሜንት እና የቨርጂኒያ የትምህርት ዲፖርትሜንት
2020-21 የትምህርት ዓመት መጨረሻ ድረስ ይቀጥላል።።

እንዳሳወቁት የነፃ ምግብ ፕሮግራሙ ይቀጥላል እስከ

ሁሉም ልጆች እድሚያቸው 2-18, ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የሚማሩም ቢሆኑም ባይሆኑም ምግብ ያገኛሉ። ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የምግብ ክፍፍል
ቦታዋች ። .
የክረምት እረፍት ማሳሰቢያ፥
ሁሉም የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የምግብ ማከፋፈያ ቦታዋች በተለመደው ሰዓት/ቀናት እስከ አርብ ዲሴምበር 18 ድረስ ክፍት ይሆናሉ።
በክረምት እረፍት ቀናት ከዲሴምበር 21 እስከ ጃንዋሪ 1 ድረስ ዝግ ይሆናሉ።

የክረምት እርፈት ግዜ የምግብ ማከፋፈያ ቦታዋች፤
የክረምት ምግብ ማከፋፈያ እንዲሰጣችው ለጠይቁ ሐሙስ ፣ ዲሴምበር 17 ቀን በተመረጡት ቦታዋች መውሰድዎን ያስታውሱ።
--ለኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ተማሪዋችና እድሚያቸው ከሁለት አመት በላይ ለሆኑ ልጆች የምግብ አቅርቦት ብዙ የማከፋፈያ ቦታዋች በመላው
አሌክሳንደሪያ ከተማ አሉት። የምግብ ማከፋፈያ ቦታዋች የሚያሳየው ክካርታ ይመልከቱ .
ይዞ-መሄድ የምግብ ማከፋፈያ ቦታዋች፡
ይዞ-መሄድ ቁርስ፣ ምሣ እና መክሰስ (ስናክ) ምግቦች ሰኞ፣ እሮብ እና አርብ ከጥዋት 7.30 እስከ ከቀኑ 12.00 ድረስ በሚከተሉት
ቦታዋች ይሰጣል፤
●

ዊሊያም ራምሴ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት
5700 Sanger Avenue Alexandria, VA 22311

●

የፍራንሲስ ሲ ሐመንድ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
4646 Seminary Road, Alexandria, VA 22304

●

ኮራ ኬሊ አንደኛ ደረጃ የሂሳብ፣ ሳይንስ እና ቴክኒዋሎጂ ት/ቤት፤
3600 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305

●

ጀፈርሰን ሁዊስተን ቅደመ-መደበኛ - 8ኛ IB ትምህርት ቤት
1501 Cameron Street, Alexandria, VA 22314

●

ማውንት ቨርነን የኮሚዩኒቲ ት/ቤት
2601 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305

●

ፓትሪክ ሔንሪ K-8 ት/ቤት
4643 Taney Avenue, Alexandria, VA 22304

●

የቲ.ሲ. ዊሊያም ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
3330 King Street Alexandria, VA 22304

እንዲሁም ሰኞ፣ እሮብ እና አርብ ቀናት በ “ተንቀሳቃሽ - ፓፕ አፕ” የማከፋፈያ ቦታዋች የሚገኙበት ቦታዋች፤

●

ሜሶን አፓርትሜንት (Mason Apartments) በ South Reynolds Street Alexandria, VA
2230410:45 እስከ 11:15 ድረስ ሰኞ፣ እሮብ እና አርብ ቀናት ።

●

ብረንት ፕሌስ አፓርትሜንት (Brent Place Apartments) በ 375 South Reynolds Street,
Alexandria, VA 22304 11:20- 11:50 ጥዋት ሰኞ ፣ እሮብ እና አርብ

●

ሩቢ ተከር የቤተሰብ ማእከል (Ruby Tucker Family Center) በ 322 Tancil Court, Alexandria, VA
22314 10:45 - 11:15 ጥዋት ሰኞ ፣ እሮብ እና አርብ

●

ኮሚዮኒቲ ሎጂንግ (Community Lodgings) በ 607 Notabene Drive, Alexandria, VA 22305 ጥዋት
10:45 - 11:15 ድረስ ሰኞ፣ እሮብ እና አርብ ።

●

ኦልድ ታወኒ ዌስት አፓርትሜንት (Old Towne West Apartments) (የመኪና ማቆሚያ ቦታ) በ 500 South
Alfred Street, Alexandria, VA 22314
ጥዋት 11:20 - 11:50ድረስ ሰኞ፣ እሮብ እና አርብ ።

●

ፎሎረንስ ድራይቭ እና ፎር ማይል መገናኛ መንገድ(Florence Drive እና Four Mile Road) Alexandria, VA
22305 ከጥዋት 10:45 - 11:15 ድረስ ሰኞ፣ እሮብ እና አርብ ቀናት።

●

ዘ ፊልድስ (The Fields) በ 4309 Duke Street, Alexandria, VA 22304 ጥዋት 10:45 - 11:15 ድረስ ሰኞ፣
እሮብ እና አርብ ።

●

በቤንጊተን ክሮኒሲንግ (Bennington Crossing) አፓርትሜንት በ 441 North Armistead Street,
Alexandria, VA 22312 ጥዋት 11:30 እስከ እኩለቀን ድረስ ሰኞ፣ እሮብ እና አርብ ቀናት ።

●

(ከባንክ ኦፍ አሜሪካ ጀርባ) 2727 Duke Street , Alexandria, VA 22314 10:45 እስከ 11:15 ጥዎት

ምግብ ለማግኘት ምዝገባም ሆነ ስም መፃፍ አያስፈልግም።
ማስታወሻ፤ ማክሰኞ እና ሐሙስ ምንም የምግብ ክፍፍል አይኖርም። የተወሰኑ ቀናት እንዲሆን መደረጉ የሶሻል መራራቅን አሰራር
ለመከተል እና አስፈላጊ ያልሆኑ ግንኙነቶችን ለመቀነስ ነው። ለሁለት ቀናት የሚሆን ምግብ ሰኞ እና እሮብ ቀናት ይከፋፈላል እንዲሁም
አርብ ለሶስት ቀናት የሚሆን ምግብ ይሰጣል።
የአሌክሳንደሪያ ከተማ ሌሎች የምግብ አቅርቦት ምንጮች
በአሌክሳንደሪያ ከተማ የምግብ ማቅረቢያ በታዋች እና ሰዓት የጊዜ ሰሌዳ ለማወቅ ይህን ይመልከቱ።
www.hungerfreealexandria.com ወይም ስልክ
ጥያቄዋች? ወይም አስተርጎሚ ይፈልጋሉ?
ጥያቄዎን በስፓኒሽ፣ በአረብኛ ወይም በአማርኛ ቴክስት ያድርጉ፤
● ACPSMEALS to 797979 (እንግሊዘኛ እና ስፖኒሽ፤)
● ለ703-927-6866 ይደውሉ ወይም ቴክስት ያድርጉ (በአማርኛ )
● ለ703-927-7095 ይደውሉ ወይም ቴክስት ያድርጉ (በአረብኛ )
ወይም
የኤፍ.ኤ.ሲ.ኢ.(FACE) ማእከል የጥምር ቋንቋ ተናጋሪ የወላጆች የመረጃ መስመር አሁን ከሰኞ - አርብ ከጥዋት 9.00 እስከ 1.00
ቀን ድረስ ይኖራል።
● የስፓኒሽ/እንግሊዘኛ 571-775-9719 ስልክ ይደውሉ።
● የአማርኛ/እንግሊዘኛ 703-927-6866 ስልክ ይደውሉ።
● የአረብኛ/እንግሊዘኛ 703-927-7095 ስልክ ይደውሉ።
የደህነት ማስታወሻ

እባክዎን ያሳታውሱ በእርስዎ እና በሚቀጥለው ቤተሰብ ወይም ሰዋች መካከል በምግብ ማከፋፈያ ቦታዋች ስድስት ፊት ርቀት
በመጠበቅ የሶሾል ዲስታንሲንግ (ተራርቆ መቆም) አሰራር ያክብሩ።
ማንኛውም የመተንፈሻ አካላት ህመም ምልክቶች ያሉት ሰው ለምሳሌ ትኩሳት፣ አፍንጫ መዝረክረክ፣ የሚከረክር ጎሮሮ ፣ ሳል፣ ወይም
የመተንፈስ ችግር የምግብ ክፍፍል በሚደረግበት ቀን ወይም ከዚያ ቀን 24 ሰዓት በፊት ከለብዋት እባካችሁ ወደ ምግብ ማከፋፈያ ቦታ
አይምጡ። እና ወደ ጤና አገልግሎት ሰጪዋች ጋር ይደውሉ። የራስዎ ሐኪም ከሌለዋት እና በክሊኒክ ያልተመዘገቡ ከሆነ የአስቸኳይ
ጊዜ ህክምና ወይም የድንገተኛ ጊዜ ህክምና ቦታ ይደውሉ።

የመጨዋቻ ቦታ ደህንነት ማሳሳቢያ

ወደ ትምህርት ቤቶች የልጆች መጨዋቻ ቦታዋች የሚሄዱ ከሆነ እባክዎን ያስትወሱ ሁሉም ሰው የፊት መሸፈኛ ማስክ ማድረግ አለበት።
የአሌክሳንደሪያ ከተማ ህግ በማክበር። . በየትምህርት ቤቱ ይህን የሚያስታውስ መልእክት ያያሉ።

ከአሌክሳንደሪያ ጤና ዲፓርሜንት ወቅታዊ መረጃ
ለማንኛውም ወቅታዊ መረጃ ይህን ይመልከቱ፤ www.alexandriava.gov/Coronavirus.

የአእምሮ ጤና ድጋፍ
የትምህርት ቤት ድጋፍ ሰጪ አገልግሎት ቀጣይነት እና የአካዳሚ ምክር
የትምህርት ቤቱ ሶሻል ሰራተኛ፣ የትምህርት ቤቱ ነርስ፤ የትምህርት ቤት አማካሪ፣ የት/ቤት ሳይኮሎጅስት ፣ የተማሪ ድጋፍ ቡድኖች
በዚህ ዝግ ወቅት በስራ ላይ ይሆናሉ ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋት 8.30 እስከ 3.30 ከሰዓት በኋላ ድረስ ሰራተኞች ከተማሪዋች እና
ከቤተሰቦች ጋር ይገናኛሉ። የተማሪዎች አገልግሎት የአማራጭ ፕሮግራም እና ፍትሃዊነት ዲፓርትሜንት ሰራተኞች በዚህ ግዜ በስራ ላይ
ይሆናሉ እና የስልክ መልክት በመተው እና በኢሜል ይገኛሉ፤ student_services@acps.k12.va.us ።
የድንገተኛ ሁኔታ ድጋፎች
በዚህ የዝግ ወቅት የድንገተኛ ሁኔታ ሲፈጠር ተማሪዋችና ቤተሰቦች የሚከተሉትን ድጋፎች ማግኝት ይችላሉ፡

●

●
●
●
●

ችግር ሲከሰት ፤ Crisis Text and Crisis Link:
○ ቴክስት፤ CONNECT to 85511
○ ይደውሉ፤ 703-527-4077
Alexandria Safe Place
Alexandria City 24-Hour Emergency Mental Health Services
የአሌክሳንደሪያ ጤና ዲፓርትሜንት እና ጤና ዲፓርትሜንት መገናኛ
Inova Alexandria Hospital (ER)

ፈታኝ ጊዜ እንደሆነ እናውቃለን። በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ድረገፅ፤ በማህበራዊ ሚዲያ እና በኢሜል በቀጣይነት መረጃ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ.
ያሰራጫል። ማንኛውም ጥያቄ ሲኖር ከትምህርት ቤቱ ማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኛ እና አማካሪ ጋር ከመገናኘት ወደኋላ አይበሉ።

የጤና ጉዳይ ማሳሰቢያዋች
ጤንነት አይሰማዎትም?
ከቤተሰብ ሀኪም ጋር ይገናኙ፤ ምንም የጤና ኢንሹራንስ የለዎትም? ከኔበርሁድ ሄልዝ(Neighborhood Health) ጋር በስልክ
ይገናኙ 703-535-5568.

ጥያቄዋች፣ አሳሳቢ ጉዳይ ወይም አስተያየት ? ከእኛ ጋር ይገናኙ፤.

