1/19/2021: ACPS፣ ጃኑዋሪ (Jan.) 26 ወደ ትምህርት ቤት ህንፃዎች ለመዘዋወር
የነበረውን ዕቅድ አዘግይቶታል
ውድ የACPS ቤተሰቦች፣

በACPS Express ላይ እንዳጋራናችሁ ሁሉ፤ በየሣምንቱ መጀመሪያ ላይ፣ 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፣ ለሚደረጉት ማንኛውም ለውጦች ቀደም ብላችሁ እንድታቅዱ ጊዜ ይሰጣችኋል።
ለጃኑዋሪ (Jan.) 19, 2021 ሣምንት፣ የተሰጠውን ሜትሪክስ (matrix) ይመልከቱ።
እንደምታውቁት ሁሉ፣ በአሌክሳንድሪያ ውስጥ ያለው በበሽታው የተበከሉ (positive) ቁጥር እና
የመተላለፍ ፍጥነት አሁንም በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል።
•
•
•

ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ፣ በRT-PCR ምርመራዎች በሽታው ያለባቸው (positive)
የሆኑ በመቶኛ: 10.4% - በከፍተኛ የስጋት ደረጃ ላይ ነው
ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ፣ አጠቃላይ አዲስ ታማሚዎች (new cases) በ100,000ኛ
ሰዎች ሲሰላ: 751.9 - በከፍተኛ የስጋት ደረጃ ላይ ነው
የACPS የሠራተኛ አመዳደብ እና አቅም: በማጠናከር ላይ (strained)፣ (ከ50-75%)

በአሁኑ ጊዜ ባለው የማህበረሰብ የመተላለፍ ደረጃዎች እና በትምህርት ቤት ላይ
በሚያስከትለው ተጽዕኖ ደረጃ መሠረት፣ በጃኑዋሪ (Jan.) 25 ሣምንት ውስጥ እንደገና
ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለሱ የተመደቡት የተማሪዎች ቡድንን ለማዘግየት ወስኛለሁ።
ይህም ማለት፤ በጃኑዋሪ (January) ይመለሳሉ ተብለው የተመደቡት የተማሪ ቡድኖች፣
አሁን ባለው ጊዜያዊ የጊዜ-ሰሌዳ መሠረት በፌብሩዋሪ (Feb.) 2 እንዲሆን ተደርጓል።
የተስተካከለውን ጊዜያዊ የጊዜአቀማመጥ እና የተማሪ ቡድኖችን ይመልከቱ።
አሁንም እንደገና መከታተላችንን የምንቀጥል እና ከእንግዲህ ወደፊት በምናደርገው ጉዞ፣
በየሣምንቱ መጀመሪያ ላይ፣ ወደ ትምህርት ቤት ህንፃዎች በመሸጋገር የቅርብ ጊዜ
ውሳኔዎቻችንን፤ ለማህበረሰቡ አሳውቃለሁ። ይህም፤ በACPS ድህረ-ገጽ የመጀመሪያ ገጽ ላይ
በየሣምንቱ መጀመሪያ ላይ ተለጥፎ (post ተደርጎ) ታገኛላችሁ። እንደገና-ተመልሶ መግባት፣
ቀጣይ የሆነ ዕቅዳችን ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን፣ በእየ-ሣምንቱ በ‘ACPS Express’ ላይ
ከክትትል ቪዲዮ ጋር አቀርባለሁ።
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የትምህርት ቤቶች ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ

