የACPS Express 1/21/2022: ሱፕስ ስፖትላይት (Supe’s Spotlight)
የሱፕስ ስፖትላይት (Supe’s Spotlight)፣ የቪዲዮ መልዕክት

የACPS ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ዶ/ር ግሪገሪ ሲ. ሃችሂንግስ (Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.)፤ የመጀመሪያቸው የሆነው የ2022 “ሱፕስ ስፖትላይት (Supe’s Spotlight) የቪዲዮ መልዕክታቸውን፤ ከACPS ማህበረሰብ ጋር መረጃዎችን አጋርተዋል።

የACPS የ‘VIP’ ሽልማቶች

ACPS፤ የ‘VIP’ ሽልማቶችን - በትምህርት ቤታችን ክፍሎች ውስጥ በዚህ ወር - በ‘Licensed Specialists’ ምድብ-ውስጥ
አቅርቧል። በዚህ ምድብ ውስጥ ከገቡት እጩዎች ውስጥ የተመረጡ፣ አራት ተቀጣሪ-ሠራተኞች፤ “ራዕይ/Vision፣
ታማኝነት/Integrity እና የጋለ-ስሜት/Passion”ን በማሳየታቸው ነው።
የሽልማቱ ተቀባዮች - የሚከተሉትን ያካትታል:
● Chanel Alford-Campbell፣ የቴክኖሎጂ ውህደት ባለሞያ (technology integration specialist)፣
በፍራንሲስ ሲ. ሃመንድ (Francis C. Hammond) መካከለኛ ደረጃ (Middle) ትምህርት ቤት (በርቀት/virtually
ሽልማት የተሰጣቸው)
● Andrea Heckel፣ የማንበብና መፃፍ የትምህርት አሰጣጥ አሰልጣኝ (literacy instructional coach) በፈርዲናንድ
ቲ. ዴይ (Ferdinand T. Day) የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት

●

●

Maureen Selgas፣ የትምህርት ቤት ካውንስለር (school counselor)፣ በአሌክሳንድርያ ከተማ ከፍተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት (Alexandria City High School (ACHS) ውስጥ በሚገኘው በሚኔ ሃዋርድ (Minnie Howard
(MH) ካምፓስ/Campus።
Christina Trozzi፣ የትምህርት ቤት ካውንስለር (school counselor)፣ በኮራ ኬሊ (Cora Kelly) ትምህርት ቤት
ለሂሳብ፣ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ (Math, Science and Technology)

Christina Trozzi፣ በኮራ ኬሊ (Cora Kelly) የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት (Elementary School) ውስጥ፣ ለስምት
ዓመታት ቆይተዋል። የRAMP (Recognized ASCA Model Program) ፈቃድ-ያለው (certified)—ብቸኛ የRAMPcertified የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በACPS ውስጥ የሚያደገው-ለመሆን፣ ካለድካም ስትሰራ የነበረች ናት'' ብለዋል
Leigh LaPaglia፣ የትምህርት ቤት የማህበራዊ ሠራተኛ (social worker፟)፤ Trozziን በእጩነት ካቀረቡት ውስጥም አንደኛው
ነበሩ። አስተማሪ Ashley Sandoval በመጨመርም-እዳሉት፣ “Ms. Trozzi፣ ለኮራ ኬሊ (Cora Kelly) ምሶሶ ናቸው።
ህንፃው፣ ካለእርሷ ይፈርሳል!”
በACHS-MH ካምፓስ የትምህርት ቤት ካውንስለር የሆኑት፣ Maureen Selgas - በማህበራዊ ችግሮች እና ጉልህ በሆነ ስሜታዊ
ቀውስ ውስጥ እየተቸገሩ ያሉ ተማሪዎች - በስራ-ላይ የሚውል እርዳታዎችን እና ማበረታቻዎችን በመስጠት - እንደ አንድ ብቸኛ ሰው
የሚውጡ ናቸው። “ጥሩ የማዳመጫ ጆሮ እና ‘የተመቻቸ ማረፊያ ቦታን’ በቀውስ-ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች የሚሰጡ ናቸው፣” በማለት
የወላጅ ግንኙነት-ክፍል (Parent Liaison) Ana Bonilla፣ የሚስ ሴልጋስ (Ms. Selgas)ን አስጊ-በሆኑ ነገሮች ዙሪያ ምላሽ
ለመስጠት አዳዲስ ፈጠራዊ ሃሳቦችን የሚያመጡ መሆናቸውን፤ በእጩነት በሚያቀርቧቸው ጊዜ ተናግረዋል። በሚኔ ሃዋርድ (Minnie
Howard) ውስጥ፣ ሴልጋስ (Selgas) - የ‘Lunch & Learn soccer club’ በጋራ የመሰረቱ ሲሆን፤ የእነርሱም ግብ የአመራርነት ችሎታዎችን፣ ጠንካራ የስራ ስነ-ምግባርን እና ጤናማ የሆነ የስፖርተኛነት ባህሪያቶች ለማዳበር እንዲረዳ ነው።
በፈርዲናንድ ቲ. ዴይ (Ferdinand T. Day) የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት - የማንበብና መፃፍ የትምህርት አሰጣጥ አሰልጣኝ
(literacy instructional coach) የሆኑት Andrea Heckel፤ ማለቂያ በሌለው ለውጦች ባሉበት ጊዜያቶች ውስጥ በብቃት
ለመጓዝ የመቻላቸውን ማሳየታቸውን እየቀጠሉ - በማንበብና መፃፍ ውስጥ ስለ ተመራጭ-የሆኑ ልምዶች ሠራተኞችን በማስተማራቸው
ለ‘VIP’ እንዲበቁ ተመርጠዋል። “በወረርሽኙ ጊዜ ተማሪዎቻችንን ለማስተማር ፈጠራዋን በመጠቀም መንገዶችን የፈጠረች፣ እና
በንባብ ላይ ስለአለው ተመራጭ-የሆነ ልምድ ከመናገር ወደኋላ በማለት ድካም ሳታሳይ የቀጠለች ናት”፣ በማለት አክለዋል፣ የእንግሊዘኛ
ቋንቋ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ አስተማሪ የሆኑት እና ሚስ ሄክል (Ms. Heckel)ን በእጩነት የመረጡት - Cristin Reeder።
ከፍራንሲስ ሲ. ሃመንድ (Francis C. Hammond) መካከለኛ (Middle) ደረጃ ትምህርት ቤት ሽልማት የተቀበሉት፤ Chanel Alford-Campbell እንደ - የቴክኖሎጂ ውህደት ባለሞያ (technology integration specialist) ሆነው፣
በቅርብ-ጊዜ በሴቶች የቴክኖሎጂ ትምህርት ላይ ያላቸውን ሚናዎች በ‘Virginia Society for Technology in Education’
ላይ በማቅረብ አገልግለዋል። የሃመንድ የክፍል ስድስት የቀለም ትምህርት ርዕሰ መምህር የሆኑት ፖል ጆርጅ (Paul George)፣
ትምህርት ቤቱ አስተዳደራዊ ሠራተኛ ቡድን ጋር በመሆን፤ “በስኬታችን ላይ ኢንቨስት ያደረገች ናት” ብለዋል። ከአመሰገኗቸው
መካከል፤ Mrs. Alford-Campbell’s - በቴክኖሎጂ ትምህርት አሰጣጥ አፈጻጸም ቅልጥፍና ላይ እንዲሁም የሃመንድ
(Hammond) ተማሪዎች እና አስተማሪዎች፤ በማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣ እና በቀለም ትምህርት ስኬታማ እንዲሆኑ፤ ስለአላቸው የጋለ
ስሜታቸው ስመጥርነት ተናግረዋል።
የሚቀጥለው የ‘VIP’ ሽልማት ምድብ - የእገዛ-ሠራተኞች (Support Staff) ላይ ነው። ይህ የሚያካትተው፤ የማዕከላዊ ቢሮ
እርዳታ-ሰጪን፣ እንዲሁም የ‘building-level’ እርዳታ-ሰጪን ሲሆን፤ ይህም የሚያካትተው፣ የአስተዳደራዊ እርዳታ-ሰጪዎች፣
የትምህርት አሰጣት ረዳቶች፣ የACPS ተቆጣጣሪዎች (monitors)፣ እና የትምህርት ቤት የጥበቃ ሠራተኞች (security
officers) ያካተተ ይሆናል። የእጩዎች ምርጫ የሚያበቃበት-ቀን፣ ፌብሩዋሪ (Feb.) 15 ቀን 2022 ነው። በትምህርት ቤታችሁ
ወይም በስራ-ቦታችሁ፣ VIP Award Flier (PDF) ን ዳውሎድ እና ፖስት (post) እንድታደርጉ፣ እና የስራ-ባልደረቦቻቸውን፣
በእጩነት እንዲያቀርቡ ሠራተኞች ይበረታታሉ። የሽልማቱ-አሸናፊዎች፤ የACPS የስጦታ-ቦርሳ (gift bag) እና ሰርተፊኬትን፤ ለበጎስራቸው እንደ-ማመስገኛነት ሆኖ የሚያገኙ ይሆናል።

በአዲሱ የ‘CDC’ መመሪያዎች ላይ፣ የተደረገ ምልከታ

ባለፉት ወራት ውስጥ፣ የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማዕከላት (Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)፤ የCOVID-19 መመሪያው ላይ አዲስና ማሻሻያ (update) ሲያደርግ የቆየ፣ እና ACPS በእነዚህ የተደረጉ አዲስና
ማሻሻያዎች (updates) ላይ የመረጃ የመገኛ ምንጮችን፣ በ‘ACPS Health & Safety Guidelines’ ድህረ-ገጽ ላይ፣
ቤተሰቦች እና ሠራተኞች ማግኘት እንዲችሉ አድርጓል። በተጨማሪም፤ የሠራተኛ እና የተማሪዎች - ዕለታዊ የህመም ምልክትን
መመልከቻ (Daily Symptom Checklist for staff and students)ን፣ ለACPS ቤተሰቦች እና ሠራተኞች - የሚያይ
ሲሆን፤ እንዲሁም - በአዲሱ የ‘CDC’ መመሪያ መሠረት፣ የቅርብ ንክኪ ያላቸውን (Contact Tracing) መከታተል ሂደት ላይም
አዲስና ማሻሻያ (update) አድርጓል። እነዚህ ከ‘CDC’ የተደረጉ አዲስና ማሻሻያዎች (updates)፣ ከዚህ-በታች ተጠቃልሎ የቀረበ
እና በACPS ድህረ-ገጽ ላይ የተለጠፈ (posted ሆኗል)።
የ‘CDC’ አዲስና ማሻሻያ (Update): ቫይረሱ እንዳለ (Positive) የምርመራ ውጤት ላላቸው ግለሰበች ለብቻ ተለይቶ መቆየት
(Isolation)
የክትባት-ሁኔታቸው ምንም ሆነ ምን፤ ለሁሉም የCOVID-19 የምርመራ ውጤታቸው ቫይረሱ እንዳለ (positive) ለሆነ ግለሰቦች አዲሱ ለብቻ ተለይቶ የመቆየት (isolation) መመሪያ እንደሚከተለው ነው:
●
●

●
●

ቢያንስ ለአምስት ቀናት በመኖሪያ-ቤት ውስጥ መቆየት። ምንም-ምልክቶች ከሌላችሁ ቀን፣ ወይም ከአምስት ቀናቶች በኋላ
ምልክቶቹ-የተሻላችሁ ከመጣ፤ በስድስተኛው ቀን፣ ከቤታችሁ መውጣት ትችላላችሁ።
በሌሎች ዙሪያ በምትሆኑ ጊዜ፣ ጠበቅ-ብሎ በደንብ የሚይዝ የፊት መሸፈኛ (mask)ን - ለተጨማሪ አምስት ቀናቶች
ማድረጋችሁን ቀጥሉ። የፊት-መሸፈኛ ማድረግ የማይችሉ፣ ለተጨማሪ አምስት ቀናት ለብቻ-ተለይተው መቆየት (isolate)
ማድረግ አለባቸው።
ከአስተኛው ቀን በኋላ ምልክቶችን ማሳየት ከቀጠላችሁ፤ ምልክቶቹ እስከሚጠፉ ድረስ በመኖሪያ-ቤት ውስጥ ቆዩ።
ትኩሳት ካላችሁ፤ የትኩሳት-መቀነሻ መድኅኒቶችን ሳትወስዱ ለ24 ሰዓታት ትኩሳቱ ካልጠፋላችሁ በስተቀረ፤ በቤታችሁ
ውስጥ መቆየታችሁን ቀጥሉ።

የ‘CDC’ አዲስና ማሻሻያ (Update): የቅርብ-ንክኪ ያላቸው (Close Contacts) - ተገልሎ-ስለመቆየት (Quarantine
ማድረግ)
COVID-19 ካለው ሰው ጋር የቅርብ-ንክኪ (close contact) አድርጋችሁ ከሆነ እና ከሚከተሉት በአንደኛው ቡድን (groups)
ውስጥ ከሆናችሁ፤ ተገልሎ መቆየት (quarantine ማድረግ) አያስፈልጋችሁም:
●

ዕድሜያችሁ 18 ወይም ከዚያ በላይ የሆነ -እና እንዲወስዱ የሚመከረውን የክትባት መርፌዎች የተወጉ ሁሉም ግለሰቦች፤
አንዳንድ ለበሽታ-ተጋላጭነት ያላቸው (immunocompromised) ሰዎችን ጨምሮ፤ እንደ - ቡስተሮች (boosters)
እና ተጨማሪ ቀደምት ክትባቶች (additional primary shots)ን የተወጉ።

●

●

ዕድሜያችሁ ከ5-17 ከሆነ እና፣ ተቀዳሚ ተከታታይ ክትባቶችን (ባለ-ሁለት መርፌ ከሆኑት - የመጀመሪያውን እና
ሁለተኛውን፤ አንድ-ብቻ መርፌ ያለውን ደግሞ አንድ-ክትባትን) የሆነውን የCOVID-19 ክትባቶችን ወስዳችሁ
ያጠናቀቀቃችሁ።
ባለፉት 90 ቀናቶች ውስጥ፣ የCOVID-19 ይዟችሁ እንደነበር የሚያረጋግጥ (የቫይረስ መመርመሪያን በመጠቀም ቫይረሱ-እንዳለ/positive ውጤት ከነበራችሁ)።

COVID-19 ካለው ሰው ጋር የቅርብ-ንክኪ (close contact) ከነበራችሁ፤ ከሚከተሉት ቡድኖች (groups) ውስጥ በአንዱ
ውስጥ ከሆናችሁ - ተገልሎ መቆየት (quarantine ማድረግ) አለባችሁ:
●
●

●

ዕድሜያችሁ 18 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ፣ እና ተቀዳሚ ተከታታይ ሆኖ እንዲወሰድ የሚመከሩ ክትባቶችን ያጠናቀቃችሁ፤
ነገር ግን - ብቁ በሆናችሁ ጊዜ የሚመከረውን የቡስተር መርፌ (Booster shot)ን ያልወሰዳችሁ።
አንድ-ብቸኛ የጆንሰን ኤንድ ጆንሰን (Johnson & Johnson) የክትባት መርፌን የወሰዳችሁ (ተቀዳሚ ተከታታይ
ክትባትን ወስደው ያጠናቀቁ) ሁለት ወራቶች በፊት የወሰዳችሁ እና እንዲወሰድ የሚመከረውን የቡስተር መርፌ (Booster
shot)ን ያልወሰዳችሁ።
ክትባትን ያልተከተባችሁ እና፣ ተቀዳሚ ተከታታይ ክትባቶችን - (ባለ-ሁለት መርፌ ከሆኑት - የመጀመሪያውን እና
ሁለተኛውን፤ አንድ-ብቻ መርፌ ያለውን ደግሞ አንድ-ክትባትን) የሆነውን ያልወሰዳችሁ።

ተገልሎ መቆየት (quarantine ማድረግ) የሚያስፈልጋቸው ግለሰቦችን ለመርዳት፤ ከ‘CDC‘ የተሰጠውን አዲስና ማሻሻያ
የተደረገበት (Updated) መመሪያ እንደሚከተለው ነው:
●

●

●

●

መጨረሻ የCOVID-19 ካለው ሰው ጋር ንክኪ ካደረጋችሁት ጊዜ በኋላ፤ ቢያንስ ለአምስት ቀናት (ከቀን ዜሮ እስከ
አምስተኛው ቀን)፣ ከሌሎች ርቃችሁ እና በመኖሪያ ቤታችሁ ውስጥ ቆዩ። የተጋለጣችሁበት ቀን - እንደ ቀን ዜሮ ሆኖ
ይቆጠራል። በተቻለ መጠን፣ በመኖሪያ ቤታችሁ ውስጥ ከሌሎች ዙሪያ በምትሆኑ ጊዜ ጠበቅ-ብሎ በደንብ የሚይዝ የፊት
መሸፈኛ (mask)ን አድርጉ።
መጨረሻ የCOVID-19 ካለው ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ (close contact) ከነበራችሁ ቀን በኋላ፣ ለ10 ቀናቶች ትኩሳታችሁን ተከታተሉ (100.4 F ወይም ከዚያ በላይ)፣ ሣል፣ ትንፋሽ ማጠር ወይም ሌላ የCOVID-19 ምልክቶች
መኖራቸውን ተከታተሉ።
ለ10 ሙሉ ቀናቶች - በማንኛውም ጊዜ በመኖሪያ ቤታችሁ ውስጥ እና በሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች ላይ ከሌሎች ዙሪያ
በምትሆኑ ጊዜ፤ ጠበቅ-ብሎ በደንብ የሚይዝ የፊት መሸፈኛ (mask)ን አድርጉ። የፊት መሸፈኛ (mask) ማድረግ ወደማትችሉባቸው ቦታዎች፤ አትሂዱ።
ምልክቶችን ማሳየት ከጀመራችሁ፣ ወዲያውኑ ምርመራ-አድርጉ እና የምርመራ ውጤታችሁን እስከምታገኙ ድረስ - ለብቻ
ተለይታችሁ ቆዩ። የምርመራ-ውጤቱ ቫይረሱ-እንዳለ (Positive) የሆነ፣ ለብቻ-ተለይቶ (isolation) ላይ የሚሰጡ
ምክሮችን ተከተሉ።

የ‘CDC’ አዲስና ማሻሻያ (Update): የቡስተር መርፌ (Booster Shots)
ጃንዋሪ (Jan.) 5 ቀን 2022፣ ‘CDC’ በሰጠው-ምክር ላይ መሠረት በማድረግ፤ የቡስተር መርፌ (Booster Shots) በተመለከተ
- የአሌክሳንድርያ የጤና መምሪያ (Alexandria Health Department (AHD)፣ የሚከተሉትን አዲስ ለውጦችን እያስፈጸመ
ነው:
●

ዕድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ግለሰቦች፤ የPfizer-BioNTech የCOVID-19 የክትባት ቡስተር መርፌ
(booster dose)ን፣ የመጀመሪያዎቹን ሁለት መርፌዎች ከጨረሱ - ከአምስት ወራት በኋላ መውሰድ አለባቸው። (ከዚህቀደም - ቡስተሮች/boosters - ለ16 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ እና በስድስት-ወራት ልዩነት - የሚል ነበር)
○ ሞደርና (Moderna)ን የወሰዱ፤ ቡስተሮቹ/boosters አሁንም- በስድስት ወራት ላይ ነው።
○ ጄኤንጄ (J&J)ን የወሰዱ፤ ቡስተሮቹ/boosters አሁንም- በሁለት ወራት ላይ ነው።

●

ዕድሜያቸው ከ5-11 የሆኑ ክትባትን የሚወስዱ፤ ለበሽታ-ተጋላጭነት ያላቸው (immunocompromised) ሁኔታ
በመጠነኛ ሁኔታ ወይም አስጊ-የሆነ፤ ሦስተኛውን የ‘Pfizer-BioNTech’ ክትባታቸውን፣ ሁለተኛውን መርፌ ከወሰዱ
ከ28 ቀናት በኋላ ለመውሰድ ብቁ ናቸው።

የACPS፣ የ‘Red Ribbon’ ሽልማት አሸናፊዎች

የ2021 የ‘Red Ribbon Week’ የፖስተር ውድድር ላይ፤ የACPS የመጀመሪያ ደረጃ እና ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
አሸናፊዎች ተለይተው ታውቀዋል: Caitlin Feehely፣ በአሌክሳንድርያ ከተማ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (Alexandria City
High School (ACHS) ጁንየር (junior)፤ እና Ashly Isabel Luna Jimenez፣ ከዊሊያም ራምዚ የመጀመሪያ ደረጃ
ትምህርት ቤት (William Ramsay Elementary School) የመዋዕለሕፃናት ተማሪ፤ ከዕፅ-ነፃ የሆነ የአኗኗር-ዘይቤ ላይ
የሚጠቅም፣ ግሩም የሆነ የመከላከያ መልዕክቶችን አቅርበዋል። የቀረበው ገጽታ (theme) - “Drug Free Looks Like Me,”
የሚል እንደመሆኑ፤ ሁለቱም ተማሪዎች፣ ለምን ተማሪዎች ከዕፅ-ነፃ መሆን እንደሚመርጡ - ንጹህ የሆነ አዕምሮን እንዲያገኙ
ስለሚያደርጋቸው፣ ትክክለኛ ውሳኔዎችን ለማድረግ፣ በሕይወት ደስተኛነት እና መማር ላይ ያተኮረ ፈጠራዊ-ስራን አሳይተዋል።
የ$100 የሽልማት ካርድ (gift card)ን ከማግኘት በተጨማሪ፤ አሸናፊ የ‘Red Ribbon Week’ ፖስተሮች፣ በእያንዳንዱ ኦክቶበር
(October) ወር ውስጥ በአጠቃላይ የሃገሪቱ ማህበረሰቦች ዙሪያ በሚከበረው ላይ፣ እንደ 2022 የ‘Red Ribbon Week’
ዘመቻን ማክበሪያ ሆኖ፣ ይቀርባል። ይህ የዕፅ መከላከልን ግንዛቤን ማዳባር ዘመቻ፤ ለሰዎች እና ለማህበረሰቦች በአንድነት ለመተባበር
እና ግልጽ-የሆነ ዕፅን የመቃወም አቋምን የሚያሳዩበት ተመራጭ መንገድ ነው።
ይህ ውድድር፤ በACPS የቤተሰብ እና ማህበረሰብ ተሣትፎ ማዕከል (Family and Community Engagement Center)፣
የአሌክሳንድርያ የአደንዛዥ ዕፅ አለአግባብ መጠቀምን መከላከያ ቅንጅት (the Substance Abuse Prevention Coalition
of Alexandria)፣ የSCAN of Northern Virginia እና ማንጓጠጥን ለማጥፋት - የከንቲባው ዘመቻ (the Mayor’s
Campaign to End Bullying)፤ ጋር በትብብር በአካባቢው ውስጥ የተዘጋጀ ነው። ስለ ‘Red Ribbon Week’ ብሄራዊ
ዘመቻ - የበለጠ ለማወቅ እና እንዴት መሣተፍ እንድሚቻል ለማወቅ፤ www.redribbon.org/ን ጎብኙ።

የትምህርት ቤት የቦርድ ስብሰባ - አጠቃላይ መረጃ

እንደ ስብሰባው አንዱ-አካል በመሆን - ሐሙስ፣ ጃንዋሪ (Jan.) 20 ቀን፤ የትምህርት ቤት ቦርዱ፣ ለሕዝብ ተሰሚ-የሆነ ዝግጅትን፣
በCombined Funds Fiscal Year 2023 budget ላይ አዘጋጅቶ ነበር። ስብሰባውን ተከትሎ፤ በFY 2023 በጀት ላይ
የስራ ክፍለጊዜን ለማካሄድ፣ ቦርዱ ተሸጋግሯል።
ሁሉም የACPS የበጀት ቁሳቁሶች፤ የጠቅላይ ስራ አስኪያጁን - የFY 2023 ሃሳብ-የቀረበበትን የተጣመረ የገንዘብ እርዳታ በጀት
(Proposed Combined Funds Budget)ን፣ ለFY 2023 ሃሳብ የቀረበበትን የማከናወኛ ገንዘብ እርዳታ በጀት
(Proposed Operating Fund Budget)፣ እና የ2023-32 የካፒታል ማሻሻያ ፕሮግራም (Capital Improvement
Program (CIP) በጀትን ጨምሮ፤ በ’ACPS Financial Services and Budget’ ድህረ-ገጽ ላይ የሚገኙ ይሆናል።
የትምህርት ቤት የቦርድ ስብሰባ አጀንዳዎችን እና ሰነዶችን ለማግኘት፤ Electronic School Boardን ይጎብኙ። ስብሰባዎችን
በቀጥታ ለመመልከት እንዴት እንደሚቻል መረጃዎችን ለማግኘት፤ በበትምህርት ቤት ቦርድ ስብሰባ (School Board meeting)
ድህረ ገጽ መጎብኘትም ይችላሉ።

የቀን-መቁጠሪያ (Calendar) ማስታወሻ: የአስተማሪ የሥራ-ቀን፤ ጃንዋሪ (Jan.) 28

የአስተማሪ የሥራ-ቀን (Teacher Work Day (TWD)፤ ለአርብ፣ ጃንዋሪ (Jan.) 28 ቀን፣ ይህም ለሁሉም በተለመደው የቀለም
ትምህርት የቀን-መቁጠሪያ ስር ክንውናቸውን ለሚያካሂዱ - ለሁሉም የአሌክሳንድርያ ከተማ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች፤ የጊዜ-ሰሌዳ
ተይዞለታል። ለእነዚህ ትምህርት ቤቶች፤ አስተማሪዎች ወደ ስራቸው ሪፖርት የሚያደርጉ እና፤ ለተማሪዎች ዝግ-ቀን ይሆናል።
ሣሙዔል ተከር (Samuel W. Tucker ) የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የ2021-22 የተስተካከለ የቀለም ትምህርት የቀንመቁጠሪያን የሚከተል እና፣ የታቀደው የአስተማሪ የስራ-ቀን (TWD) በጃንዋሪ መጀመሪያ ላይ የጊዜ-ሰሌዳ ተይዞለት ነበር።

የACHS፣ የ‘STEM’ አካዳሚ ‘Cohort’ የመረጃ ክፍለጊዜ

ተማሪዎቻቸው ወደ ዘጠነኛ-ክፍል ለሚያድጉ ቤተሰቦች፤ ስለ ‘STEM Academy’፣ ተማሪን ማዕከል-ያደረገ፣ በSTEM ርዕሶች ላይ
ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ጥያቄዎች-ላይ መሰረት ያደረገ ፕሮግራም ላይ የበለጠ እንዲያውቁ፤ የአንድ-ሰዓት ዌቢናር (webinar)ን ማክሰኞ፣ ጃንዋሪ (Jan.) 25 ቀን እንዲካፈሉ ይጋብዛል።
የመረጃ ክፍለጊዜው፣ በ7:30 p.m. ላይ ይጀምራል። ወደ ዌቢናሩ (webinar) ለመግባት፣ እዚህ
https://acpsk12.zoom.us/j/7010120389 ይጎብኙ፣ እና ይህን የመግቢያ-ኮድ (passcode) ያስገቡ: 294037

