1/11/2021 ሣምንታዊ የሁኔታዎች ማስተካከያ (Update): ACPS፣ በጃኑዋሪ (Jan.) 19 ሣምንት፣ 100% የርቀት (virtual)
ትምህርትን መሥጠቱን ይቀጥላል። ተጨማሪ ዝርዝሮች.

11/1/2021: ACPS፣ ጃኑዋሪ (Jan.) 19 ወደ ትምህርት ቤት ህንፃዎች ለመዘዋወር የነበረውን ዕቅድ አዘግይቶታል
ውድ የACPS ቤተሰቦች፣
በየአርብ ዕለት የ‘ACPS Express’ እና ‘ACPS Insider’ ላይ እንዳጋራናችሁ ሁሉ፤ በየሰኞ ዕለቱ ስለኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ
ሁኔታ እንደገና የምንከታተልበት እና ወደ ትምህርት ቤት ህንፃ ለመዘዋወር እና በቀጣዩ ሣምንት ትምህርት ቤትን እንደገና
ለመክፈት የምንሰጠውን ውሳኔያችንን፣ ከእናንተ ጋር ግንኙነት በማድረግ እንገልፃለን።

ውሳኔው በዚያው-ጊዜ (real-time) በሚሰጥ መረጃ ላይ መሠረት አድርጎ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ የትምህርት
ቤታችንን ህንፃ እንደገና የመክፈት ውሳኔ ሜትሪክስ (matrix) በመጠቀም የትንታኔ ምርመራ ይደረግለታል። የውሳኔ
ሜትሪክስ (matrix)፣ በማህበረሰቡ የጤና መለኪያዎች (metrics) ላይ፤ እንዲሁም የጤና እና የደህንነት ማዘዋወሪያ
መስፈርቶችን በተሳካ ሁኔታ ለማከናውን እና ለማስፈጸም፤ አስተዋጽዖ በሚያደርጉት በሠራተኛ አመዳደብና የአቅም ደረጃዎች
ላይ መሠረት ያደረገ ነው። ውሳኔው ሁልጊዜ አንድ ሣምንት ቀደም ብሎ የሚሰጥ ስለሆነ፣ እናንተ፣ ቤተሰቦቻችን እና
ሠራተኞች፣ ለሚደረጉት ማንኛውም ለውጦች ቀደም ብላችሁ እንድታቅዱ ጊዜ ይሰጣችኋል።
ለሰኞ ጃኑዋሪ (Jan.) 11, 2021 ሜትሪክስ (matrix) እና ውሳኔን ይመልከቱ።
እንደምታውቁት ሁሉ፣ ከክረምት የእረፍት ጊዜ (winter break) በኋላ፣ በአሌክሳንድሪያ ውስጥ ያለው በበሽታው የተበከሉ
(positive) ቁጥር እና የመተላለፍ ፍጥነት እየጨመረ ነው።
•
•
•

በማህበረሰቡ መካከል የመተላለፍ ፍጥነት በ11.3 ሆኖ - በከፍተኛ ስጋት ደረጃ ላይ ነው
ባልፉት ሰባት ቀናት የታማሚዎች ቁጥር 653.5 ሲሆን - በከፍተኛ ስጋት ደረጃ ላይ ነው
የACPS የሠራተኛ አመዳደብ እና አቅም በደካማ ደረጃ ላይ፣ በ(50-75%) ላይ ይገኛል

በማህበረሰቡ መካከል በአሁኑ ወቅት ያለው የመተላለፍ ደረጃዎችና የትምህርት ቤት ተጽዕኖ ደረጃ ምክንያት፣ ከK-2 ክፍሎች
የሚገኙ ከጉዳተኝነት ጋር የሚገኙ ተማሪዎች እንደ ከተማ-አቀፍ ፕሮግራም አንዱ አካል በማድረግ፤ ከጃኑዋሪ (Jan.) 19
ጀምሮ ለማዘዋወር ተወስኖ የነበረውን፣ የውሳኔ ሜትሪክስ (decision matrix)ን በመጠቀም ለማዘግየት ወስኛለሁ። ይህም
ማለት፣ ጃኑዋሪ (Jan.) 19 ለመመለስ ተዘጋጅተው የነበሩት፣ ለጃኑዋሪ (Jan.) 26 እንዲመለሱ የጊዜ ሰሌዳ ከወጣላቸው ጋር
ይመደባሉ።
በጃኑዋሪ (Jan) 19 ወደ መጀመሪያው ‘cohort’፣ ተማሪዎችን ላለመመለስ በመወሰኑ፤ አብዛኛዎቻችሁ ልክ እኔ እንዳዘናችሁ
እርግጠኛ ነኝ። አሁንም እንደገና መከታተላችንን የምንቀጥል እና ከእንግዲህ ወደፊት በምናደርገው ጉዞ፣ በእያንዳንዱ ሰኞ
ቀን፣ ወደ ትምህርት ቤት ህንፃዎች በመሸጋገር የቅርብ ጊዜ ውሳኔዎቻን ለማህበረሰቡ አሳውቃለሁ። ይህም፤ በACPS ድህረገጽ የመጀመሪያ ገጽ ላይ በየሰኞ ዕለቱ ፖስት (post ተደርጎ) ያገኛላችሁ። እንደገና-ተመልሶ መግባት፣ ቀጣይ የሆነ ዕቅዳችን
ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን፣ በእየ-ሣምንቱ በ‘Express’ ላይ ከክትትል ቪዲዮ ጋር አቀርባለሁ።
ዶ/ር ግሪገሪ ሃችሂንግስ (Dr. Gregory C Hutchings, Jr.)
የትምህርት ቤቶች ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ

