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ሳምንታዊ የመልሶ መክፈት ወቅታዊ መረጃ : ት/ቤቶች ለጃንዋሪ 19 ሳምንት 100% በረቀት (ቨርችዋል) ይቀጥላል ።
የማንነት ፕሮጅከት : የቴ.ሲ ዊሊያም እና ማውሪ አዲስ ስያሜ ለመምረጥ ሃሳብ ማሰባሰብ ዛሬ ተጀመረ
የ 2021-22 ኮርስ ካታሎግ በኦንላይን ለመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዋች ተዘጋጅቶል።
ት/ቤት ሰኞ፣ ጃንዋሪ 18 ለማርቲል ሊተር ኪንግ ቀን ዝግ ይሆናል ። የአሲክርኖኒየስ ትምህርት እሮብ፣ ጃንዋሪ 20 የአዲሱ
ፕሬዘንደነት በዓል
ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. CPS Two Posse በዓል ያከብራል
የነፃ የኮሌጅ መግቢያ ዝግጅት
Title I የወላጃ እና ቤተሰብ ዝግጅት መጠይቅ ።
ለ Title I የቤተስብ አማካሪ ኮሚቴ ተወካይ ቤተሰቦች ማፈላልግ
የምግብ ክፍፍል — የምግብ ማከፋፈያ ቦታዋች ሰኞ ዝግ ይሆናሉ፣ ማክሰኞ ክፍት ይሆናሉ።

የተከበራችሁ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ ቤተሰቦችና የማህበረሰብ አባላት፤
ይህ ሳምንት ሁለት ጉዳዮችን፤ ተስፋ እና ብስጭት ይዞ ነው የቀረቡት። በኮሚዪኒቲው የጤና መስፈርት የታየው ሁኔታ እንደኔው
ብዙዋቻችሁን አንዳሳዘናችሁ እርግጠኛ ስሆን ይህም የመጀመሪያውን ዙር የተማሪዋቻ ቡድን ወደ ትምህርት ቤት በጃንዋሪ 19
ለመመለስ አላስቻለንም ። በሌላ በኩል አስደሳች ዜና ሊሆን የሚችለው ነበር የኮቪድ 19 ክትባት ለኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ሰራተኛ መጀመሩ
ነው ።
አብዛኛዋቹ የእኛ ሰራተኞች የመጀመሪያውን ዙር ክትባት በዚህ ሳምንት ወስደዋል። ይህ ትልቅ እርምጃ ነው። እናም ትልቅ እንቅፋት
የሆነ ነገር ለማስወገድ መንገድ ይከፍታል ት/ቤቶችን መልሶ ለመክፈት በሚደረገው ጥረት። በስድስት ሳምንታት ውስጥ ሁሉም
ሰራተኞች ይከተባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለአሌክሳንደሪያ ጤና ዲፓርሜንት ተባባሪ አጋር በመሆናቸው እና የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ.
ሰራተኛ ክትባት በሚኖርበት ወቅት ቅድሚያ እንዲሰጣቸው በማድረጋቸው ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ ። እንዲሁም የቨርጅኒያ
አገር ገዢ Ralph Northam በአሌክሳንደሪያ ከተማ የክትባት መስጫ PODS በመጎብኘት ለክትባቱ ፕሮግራም ድጋፍ
በማድረጋቸው ማመስገን አፈልጋለሁ። ይህ ጉዳይ በትብብር የሚከናወን መሆኑን እንገነዘባለን።
እንዲሁም በድጋሚ ሲያሜ በማውጣት ሂደት የቴ.ሲ. ዊሊያም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና ማቲው ማውሪ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት
በኪሚዪኒቲ ስብስብ በዛሬው ለት በተጀመረው የሚመርጡት ስያሜ በማሳወቅ ትብብር እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። ባላፉት ሳምንታት
ከተማሪዋቻችን 119 በተለያዪ መንገድ ከቀረቡት ከ52 ስም በላይ ስሞች መካከል የተመረጡ ስሞች መካከል ተዘጋጅተዋል።
በመጨረሻም እውቅና እና ከባድ ውድድር ባለው የPosse Scholarship እድል ላገኙ ሁለት እጪዋች እንኳን ደስ አላችሁ በማለቴ
ደስተኛ ነኝ። ለእኛ ቲታን ጥሪ ስራ ነው እላለሁ ፤ Maria Stakem እና Leonora Rodriguez. በዚህ ፈታኝ በሆነ ሰዓት
ሁለታችሁም ትልቅ ችሎታ አሳይታችሆል በኮሌጅ እና ከዚያም ባሻግር በጥሩ ሁኔታ ላይ መሆናቻሁን አሳይታችሆል።
ማስታወሻ፤ ት/ቤቶች ሰኞ የማርቲን ሊተር ኪንግ ቀን በዓል ምክንያት ዝግ ይሆናል። በአዲሱ ፕሬዘደንት የሹመት ቀን እሮብ፣ ጃንዋሪ
20 ቀን አሲንክሮኒየስ ትምህርት ለሁሉም ተማሪዋቻ ይሰጣል።
በረዝሙ የሳምንት መጨረሻ ጊዜ መልካም እረፍት ይሁንልዋ።

ዶ/ር ግሪጉሪ ሲ .ሐትዚንግስ(Gregory C. Hutchings) Jr. የትምህርት ቤቶች ሱፕር ኢንቴንደንት

ክትባት ለኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ሰራተኞች በዚህ ሳምንት መስጠት ተጀመረ

የእኛ ሰራተኞች ኮቪድ-19 የክትባት ፕሮግራም ማክሰኞ በቲ.ሲ ዊሊያም ክሊኒክ ተጀምሮል። . የቨርጅኒያ አገረ ገዢ Ralph
Northam የክትባት ፕሮግራሙን ለማስጀመር ጉብኝት አድርገዋል።
አስተማሪዋች፣ አውቶብስ ሾፌሮች፣ የምግብ ቤት ሰራተኛ፣ የዋና መስሪያ ቤት ሰራተኛ የመጀመሪያውን የሞደርና ክትባት መውሰድ
ችለዋል ።
ዶ/ር Hutchings ትናንት ትክትባት ወስደዋል ከቲ.ሲ. ዊሊያም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አስተማሪ ዳን ኤል ትሮን (Danielle
Thorne) .ጋር። የዳግላስ ማካርተር አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ነርስ፤ Leanne Desmond ክትባቱ ሰጥተዋል።

“ አሁን የተሰማኝን ስሜት ለመግለፅ የምጠቀመው አባባል ቢኖር - ተመስገን ማለት ነው “ ዶ/ር Hutchings። “ ይህን እድል
ለመጠቀም የመጀመሪያ መሆና ግዴታ ነው እና ክትባት እንደተገኘ የመጀመሪያው መሆን ፣ ሌሎች ስራተኞች በሚቀጥለው ዙር
እንዲሳተፉ ለማበረታታትና ት/ቤቶች በራቸውን በመክፈት ሁሉም ተማሪዋቻን መቀበል እንዲችሉ ለማስቻል። ለተባባሪያችን
የአሌክሳንደሪያ ጤና ዲፓርሜንት ምስጋና ይግባቸው የትምህርት ቤት ሰራተኞች በቅድሚያ ክትባት እንዲያገኙ ላደረጉት ጥረት
ጥረታቸው ውጤታማ ሆናል።”

በሚቀጥሉት ሳምንታት ብዙ ሰራተኞች የመጀመሪያ እርምጃ ይወስዳሉ ራሳቸውን ከቫይረሱ ለመጠበቅ የትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ
ያስገደደውን ። ሁለተኛው ዙር ክትባት በ28 ቀናት ውስጥ ከተሰጠ በሆላ ዋናው ትምህርት ቤት እንዳይከፈቱ እንቅፋት የነበረው ነገር
ሰራተኞቻችን ከቫይረሱ በመጠበቅ ይቃለላል።
የአሌክሳንደሪያ ጤና ዲፓርሜንት የት/ቤት ሰራተኞች ክትባት እንዲያገኙ ያደረገው ጥረት ምስጋና ይግባውና የክትባት ፕሮግራም
ተጠቃሚ በመሆን ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የመጀመሪያው የት/ቤት አስተዳደር ክልል ነው ።
የእኛ አስተማሪዋች ህይወት ወደ ተለመደው ሁኔታ ለመመለስ እርምጃ በመወሰዱ በማህበራዊ ሚዲያ ደስታቸው ገልፀዋል።

የቲ.ሲ. የፊዚክስ አስተማሪ Laura Simons በትዊት እንዲህ ገለፃላች” የእኛ ትምህርት ቤት ኢሜል ልኮል ለክትባቱ ተመዝገቡ
በማለት” እኔም በዚህ ሳምንት ክትባት እወስዳለሁ። እኔ በደስታ አለቅሳለሁ። የስራ ባልደረቦቼውም ከስድስት ወራት በላይ
አላገኘሆቸውም በቴክስት ደስታቸውን እየገለፁ ነው። የዚያ አይነት ትንሽ ደስታ እና ተስፋ ከዚህ ሳምንት በሆላ እናገኛለን።
እና በቴ.ሲ. የምግብ ዝግጅት አስተማሪ Craig Scheuerman እንደገለፀችው፤ “ ከCDC ኢሜል መመልክት ትልቅ ደስታ ነው።
አስተማሪዋች የሚቀጥለው ከትባት ከሚያገኙ ቡድን ውስጥ መካተታቸው እና በሚቀጥለው ሐሙስ ለመከተብ ቀጠሮ ይዛላሁ ። እኔ
ተማሪዎቼን ናፍቂያለሁ።! ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ በጉጉት እየጠበኩ ነው።”
See more photos from the vaccination kickoff.
Watch the full vaccination kickoff event.
ቪዲዬ፤ ከትባት ሲጀመር የነበረውን ስነስርዓት ይመልከቱ፤

ሳምንታዊ የመልሶ መክፈት ውሳኔ ወቅታዊ መረጃ : ት/ቤቶች ለጃንዋሪ 19 ሳምንት
100% በርቀት (ቨርችዋል) ይቀጥላል ።
በየሳምንቱ ሰኞ ጥዋት የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት በተመለከተ በመገምገም በቀጣዪ ሳምንት ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ ሁኔታ ውሳኔ
ውጤቱን እናሳውቃለን።
ውሳኔው የሚመሰራተው ባለው ወቅታዊ መረጃ መሰረት ይሆናል ያም ከትምህርት ህንፃዋች አቅም አካያ ይመዘናል። reopening
decision matrix. የውሳኔ አሳጣጥ መስፈርት የሚመሰረተው የኮሚዪኒቲ የጤና መስፈርት እንዲሁም የሰራተኞች እና የአቅም ሁኔታ
ጋር ያገናዘበ በብቃት ስራው ለማካሄድ እና ደህንነት እና የጤንነት አጠባበቅ ያገናዘበ መሆኑን ይገመገማል። እርስዎ፣ ቤተሰብዎ እና
ሰራተኞች ግዜ ይኖራቸዋል በሚደረገው ለውጥ ዝግጁ እንዲሆን ለማገዝ ውሳኔው ከአንድ ሳምንት አስቀድመው ይገለፃል ።
View the matrix and decision from Monday, Jan. 11, 2021.

ቪዲዬ፤ የውሳኔ አሰጣጡን በተመለከተ የሱፕርኢንቴንደንቱ መልእክት እዚህ ይመልልከቱ ፤

የማንነት ፕሮጀክት፤ የቴ.ሲ ዊሊያም እና ማውሪ አዲስ ስያሜ ለመምረጥ ሃሳብ ማሰባሰብ
ዛሬ ተጀመረ

ዛሬ የመጀመሪያው የኮሚዪኒቲ ሃሳብ ማሰባሰባ ተጀምሮል የቲ.ሲ. ዊሊያም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና ማቲው ማውሪ አንደኛ ደረጃ
ት/ቤት አዲስ ስያሜ በተመለከተ።
አሁን እና በጃንዋሪ 27 ባለው ግዜ ሁሉንም ሰው እንጠይቃለን ስም ማርጫዋችን ላይ አስተያየት በመስጠት ተሳትፎ እንዲያደርግ በእኛ
ተማሪዋችና በላፈው ወራት የቀርቡት ስሞች በመምረጥ። የቀረቡት ምርጫዋች አልወዳዶቸውም? በዝርዝር ውስጥ የእርስዎን ምርጫ
ያካቱ። በኮሚዪኒቲ ውስጥ ያለ ማንኛውም በዚህ ሰዓት ሃሳቡን ማቅረብ ይቻላል።
Take the T.C. Williams High School Poll
Take the Matthew Maury Elementary School Poll

የዚህ ሂደት በሆላ ሁለተኛ የኮሚዪኒቲ አስተያየት ማሰባሰብ ስራ ይቀጥላል በፌብሮሪ ወር ይከፈታል የተሻለ ምርጫ ባገኙት
ለመመልከት ። ሁሉም የአስተያየት ማሰባሰባ ሂደቶች ከተጠናቀቁ በኋላ ኮሚዪኒቲ አንድ የመጨረሻ እድል ይኖረዋል በአሌክሳንዳሪያ
ከተማ ትምህርት ቤት ቦርድ በሚርች 2021 በሚካሄድ ስብሰባ አስተያየት ለመስጠት ። ቦርዱ ከዚያም ድምፅ ይሰጣል እና
የመጨረሻውን በኤፕሪል ወር 2021 የሚገለፀውን የስያሜ ውሳኔ ያሳልፋል። አዲሱ ስያሜ በትምህርት ቤቶቹ ላይ ከጁላይ 1፣
2021 ጀምሮ ይፋ ይሆናል።
በኖቬምበር ባለፈው ዓመት በቦርዱ በሰጠው ውሳኔ መሰረት የሁሉቱንም ት/ቤቶች ስም እንዲለወጥ ወስኖል ሰፊ የኮሚዪኒቲ ውይይት
ከተደረገ በሆላ ። ተጨማሪ ለማወቅ ፤ የማንነት ፕሮጀክት(Identity Project)፤.

የ 2021-22 ኮርስ ካታሎግ በኦንላይን ለመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዋች
ተዘጋጀ።
ኤሲፒኤስ የ 2021-22 የትምህርት ዓመት የአካዳሚ ኮርሶች ካታሎግ በማዘጋጀቱ ደስታ ይሰማዋል። ፕሮግራሙ የአካዳሚ ጥናቶችን
ያከተተው ካታሎግ አሁን ታትሞል እና የአካዳሚ ምክር እና የኮርስ ምርጫዋች በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ ትምህርት ቤቶች ይጀምራል።
ተማሪዋች እና ወላጆች የኮርሱችን ዝርዝር በኦንላይን ማግኘት ይችላሉ እና የትምህርት የጥናት ፕሮግራሞችም በድረገፅ ለመፈለግ
በሚያስችል መልኩ ተደራጅቶል። ሙሉ በሙሉ በኦንላይን የተዘጋጀው የጥናት ፕሮግራሞች በኮምፒውተር ፣ በታብሌት እና
በስማርትፎን ማየት ይቻላል። ተማሪዋች እና ቤተሰቦች መረጃዋችን እንዲያገኙ በየትኛውም ቦታ ሆነ በማናኛውም ግዜ ማግኘት
ይችላሉ።
See the 2021-22 Program of Studies Course Catalog
ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ሰፊ የኮርስ ምርጫዋችን አዘጋጅቶል፤ ለተማሪዋች የኮሌጅ ክሬዲት የሚያስገኝ ፕሮግራም እና በኮሌጅ ለመቀጠል
ዋስታና የሚያስገኝ እና የአገረ ገዢው የጤና ሳይንስ አካዳሚ ፕሮግራም ፣ የሙያ ዘርፍ የምስክር ወረቀት የሚያስገኝ ፕሮግራም ስራ
ለመጀመር የሚያስችል ፕሮግራም፣ STEM እና የሳይንስ ኮርሶች ፍላጎታቸው ለማሳደግ የሚይግዙ ኮርሶችን እንዲሁም የኮሌጅ ደረጃ
የሚሰጡ ኮርሶች የጥምር ምዝገባ አድቫንድ ምደባ ፕሮግራም የኮርሱ ምርጫዋችን ያካትታል። በዚህ በተጨማሪ ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ.
ለተማሪዋች በቲ.ሲ. ዊሊያም ሳታላይት ግቢ (ካምፓስ) በራሳቸው ግዜ ድጋፍ በሚያገኙበት መልኩ በኦንላይን ኮርስ መውሰድ
እንዲችሉ እንዲመዘገቡ እድል ይሰጣል ።
የአካዳሚ ምክር እና የስርዓተ-ትምህርት ዝግጅቶች በትምህርት አማካሪዋች መረጃ ይሰጣል እና በፌብሩዋሪ እስከ ኤፕሪል ድረስ የግል
የአካዳሚ ምክር ይሰጣሉ። የትምህርት ቤት አማካሪ ከተማሪዋች፣ ቤተሰቦች እና የትምህርት ቤት ሰራተኛ ጋር በጋራ ይሰራሉ
ለተማሪዋች ጠንከር ያሉ ጥሩ እውቀት የሚያሲዙ ኮርስ ምርጫ በመደገፍ ፣ የሚወዶቸው የሙያ ዘርፍ እንዲያጠኑ በማገዝ ፣ የሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ባሻግር እንዲመለከቱ እና ጤናማ የሆነ የህይወት እንዲመርጡ በማገዝ ያግዛሉ። የስርዓተ ትምህርት እና የአካዳሚ
ምክር ምሽት ዝግጅት ቀናት ይመልከቱ ACPS Academic Advising web page, ወይም ከየትምህርት ቤቶች ጋር ይገናኙ
።
አንድ ግዜ ከትምህርት ቤት አማካሪ ግር ከተገናኙ በሆላ ኮርስ ምርጫ ካደረጉ በሆላ እና ኮርሶ በፓወርስኩል ውስጥ እንዲገባ ከተደረገ
በሆላ ቤተሰቦች የኮርሶቹን ዝርዝር በወላጅች አካውንት አማካኝነት መመልከት ይችላሉ ፤ PowerSchool Parent Access እና
ከልጆቻቸው አማካሪዋች ጋር መነጋገር ይችላሉ ጥያቄ ካላቸው።
ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. በቀጣዪ አመታት ተማሪዋች ስለሚኖራቸው ጥሩ እድሎች፣ለማደግ፣ ለመማር እና የአካዳሚ ውጤት ለማግኘት እድሎች
እንዳላቸው ያምናል።

ት/ቤት ሰኞ፣ ጃንዋሪ 18 ለማርቲል ሊተር ኪንግ ቀን ዝግ ይሆናል። እሮብ፣ጃንዋሪ 20
በአዲሱ ፕሬዘደንት የሹመት በዓል የአሲክርኖኒየስ ትምህርት ይካሄዳል።
የማርቲል ሊተር ኪንግ መታሰቢያ ቀን ሰኞ፣ በጃንዋሪ 18 ት/ቤት ዝግ ይሆናል። ምንም ዓይነት የአሲክርኖኒየስ ትምህርት አይኖርም።
በአዲሱ ፕሬዘደንት የሹመት ቀን እሮብ፣ ጃንዋሪ 20 ቀን አሲንክሮኒየስ ትምህርት ለሁሉም ተማሪዋቻ ይሰጣል።

ኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. CPS ሁለት የPosse ምሁራን መመረጣቸውን አከብሮል

የቲያታን የአስራ ሁለተኛ ክፍል ተማሪ ፤ Maria Stakem (በስእሉ በቀኝ በኩል ) ባለፈው ዓመት አንድ ቀን ላፕቶፕን በመከፍት
ረዥሙን የ Posse scholarship የማመልከቻ ሂደት ማመከቻውን ስትሞላ ተስፋ በመቁረጥ አቆርጣ ተነስታ ነበር።
“ እኔ እድሉን አገናለሁ ብየ ምንም ተስፋ አልነበረኝም ምን ዓይንት ሰው እንደሚፈልጉ ዝርዝሩን ሳነብ። እኔ ከዚህ ሁሉ እመረጣለሁ
ብየ አላሳብኩም “ ብላለች። “ ተስፋ ቆረጥኩ እና ጉዳዪንም ረሳሁት።”
ከሁለት ሳምንት በሆላ ከOceanography አስተማሪ Trisha Christopher ከተደወላለት በሆላ ጉዳዪ ትዝ እንዲላት አድርጎል።
በChristopher ግፊትና ማበረታታት Maria ባለፈው ወር ያለቀውን የማመልከቻ ሂደቱን እንደገና በመጀመር ህይወቶን
በሚቀይረው የዙም ጥሪ ተጠናቆል ፣ “እንኳን ድስ አለሽ ፣ እድሉን አግኝተሻል “ በማለት።
ከ17 ዓመት እድሜ የቲይታን ሌላው ተማሪ Leonora Rodriguez ጋር በጋራ የ$250,000 ስኮላርሽፕ በዚህ ዓመት መጨረሻ
ላይ ተሸላሚ ሆነዋል። ሁለቱም ባለፈው ሳምንት በተካሄድ የቨርችዋል ዝግጅት ደስታቸው አክብረዋል።
Read more about our Posse scholars.

የኮሌጅ መግቢያ የነፃ ዝግጅት
የኮቪድ -19 የኮሌጅ መገቢያ ዝግጅትን አንዴት እንደቀየረው ለ9ኛ (ፍረሽማን)፣ ለ10ኛ( ለሶፍ ኦማር) እና ለ11ኛ (ለጁኒየር)
ተማሪዋች ማወቅ ይፈልጋሉ?
የአሌክሳንደሪያ ቤተ መፅሀፍት እና Stand Out for College የተባለ ድርጅት ማክሰኞ፣ ፌብሩዋሪ 23 ከምሽቱ 7.00 እስከ
8.00 ድረስ የሚካሄድ የቨርችዋል ዝግጅት አዘጋጅተዋል ።
የኮሌጀ ተማሪዋችን ምልመላ ኋላፊነት የተሰጣቸው አሁን የአካዳሚ ነጥብ ለመስጠት ውስን ሁኔታ በመኖሩ እንዴት ከመደበኛ
ትምህርት ውጭ የሚኖሩ የተማሪዋች እንቅስቃሴዋች ላይ ትኩረት እንደሚሰጡ ባለሞያዋች ገለፃ ያቀርባሉ።
Find out more and register online.

Title I የወላጃ እና ቤተሰብ ዝግጅት መጠይቅ ።
Title I ቢሮ እና Title I ትምህርት ቤቶች የቤተሰብ ተሳትፎ ዝግጅቶች ተማሪዋች የትምህርት እንቅስቃሴ ለማገዝ እቅድ ያዘጋጁ
ይገኛሉ። ተማሪዋች እምቅ አቅማቸው እንዲጠቀሙ እድል በመፍጠር ወላጆች እና ተንካባካቢዋች በጣም ወሳኝነት አላቸው።
ቤተሰቦች በTitle I ፕሮግራም ባለ 8 ጥያቄዋች መልስ በመስጠት ማንነቱም በማይገለፅ መጠይቅ በመሙላት እንዲሳተፉ
እንጠይቃለን። ይህን መጠይቅ ለመጨረስ የሚጠይቀው ጊዜ ከ15 ደቂቃ ያነሰ ነው።
Take the survey in English
Take the survey in Spanish
መጠይቁን በአማርኛ ይሙሉ
Take the survey in Arabic
መረጃውን ስለሰጡን ምስጋና እናቀርባለን። የተገኘውን መረጃ የ Title I የበጀት ፕሮግራም እና የቤተሰብ ዝግጅት እቅድ ለማዘጋጀት
ያገለግላል ።

ለTitle I የቤተሰብ አማካሪ ኮሚቴ ተወካይ ቤተሰቦችን ማፈላለግ
የTitle I ፕሮግራም ቢሮ ሁለት የቤተሰብ ተወካዪችን ከእያንዳንዱ የTitle I ትምህርት ቤቶች የ Title I ቤተሰቦች አማካሪ
ኮሜቴ(TIFAC) እንዲሆኑ ይፈልጋል። TIFAC ለወላጆችና ሌሎች ለተማሪዋች የሚገለግሉ Title I ትምህርት ቤቶች በዲቪዝን
ደረጃ በሚሰጥ ውሳኔ እንዲሳተፊ እድል ይፈጥራል።
ለወላጆችና ሌሎች እንክብካቤ የሚያደርጉ ወገኖች በ Title I ፕሮግራም እንዲሳተፉ እድሎች የሚኖሩ ሲሆን የTIFAC በትምህርት
አስተዳደር ዲቪዝን ደረጃ የሚደረጉ ውሳኔዋች ፣ ፓሊሲዋችን እና እቅዶች፣ የዲቪዝን የበጀት ጥያቄ እና የበጀት አጠቃቀም አስተያየት
በመስጠት የቤተሰብ ተሳትፎ በዲቪዝን ደረጃ ማድረግ ይችላሉ። የTIFAC በዚህ የትምህርት ዓመት ሁለት ግዜ ይሰበሳባሉ።
እያንዳንዱን ትምህርት ቤት በትክክል ህብረተሰቡን የሚወክሉ የተለያየ ክፍል እንዲወከሉ የምናበረታታ ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ
የአስተርጎሚ አገልግሎት ይሰጣል። እባክዎን በኦንላይ ያመልክቱ፤ apply online እስከ ጃንዋሪ 15 እኩላ ቀን ድረስ።

የምግብ ክፍፍል — የምግብ ማከፋፈያ ቦታዋች ሰኞ ዝግ ይሆናሉ፣ ማክሰኞ ክፍት
ይሆናሉ።
የምግብ ማከፋፈያ ቦታዋች ሰኞ ዝግ ይሆናሉ፣ ለማርቲን ሊተር ኪንግ በዓል እና ማክሰኞ ጃንዋሪ 19 ቀን ክፍት ይሆናሉ። የማከፋፈያ
ቦታዋች አንደተለመደው ጃንዋሪ 20 እና ጃንዋሪ 22 ክፍት ይሆናሉ።
--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።

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

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፤.

