
ሓፈሻዊ መግለጺ ናይ APS ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን ከምኡ ድማ
ናይቲ ዋና ተቖጻጻሪ ለበዋ



ልሙዳት ሕቶታት
ሕቶ፥ Wናይ መላእ ካውንቲ/ወረዳ መጓዓዝያ ኣብ ናይ ኣማራጺ ኣብያተ-ትምህርቲ ንዝሳተፉ ተምሃሮ ምቕራቡ ክቕጽል ድዩ፧

መልሲ፥ እወ።

ሕቶ፥ እቲ ምግዓዝ ካብቲ ናይ ATS ቦታ ናብቲ ናይ McK ቦታ ናይ ቆልዓይ ኣውቶቡስ ብ15 ክሳብ 20 ደቓይቕ ከምዝውስኽ ክገብር ድዩ፧

መልሲ፥ ብመሰረት እቶም ቦታታት ናይቶም ክልተ ናይ ቤት-ትምህርቲ ቦታታት፡ ብገምጋም ናይ 5-ደቒቕ ፍልልይ ግዜ ኣሎ ምኽንያቱ እቶም ቦታታት ናይ ከባቢ ክልተ ማይል ርሕቀት ስለዘለዎም። እዚ 
ናይ ግዜ ፍልልይ'ዚ ንቆልዕኦም ብማኪንኦም ንዝወስዱ ወለዲ እውን ከምኡ እዩ። ብተወሳኺ፡ ናይ ጒዕዞ ግዝያት ካብ ክሎም ቦታታት ንምንካይ፡ APS (ህዝባዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣርሊንግተን) ዝያዳ 
ናይ ሃብ ፌርማታታት ብገለ ናይ ኣማራጺ ፕሮግራማት ምጥቃም ክጅምር እዩ። ናይ ሃብ ፌርማታታት ኣውቶቡሳት ዝያዳ ተምሃሮ ኣብ ሓደ ቦታ ንኽሰቕላ፡ ብዝሓሸ ንኽመልኣን  ናይ ጒዕዞ ግዝያት 
ንምቕናስን ምእንቲ ደው ምባላት ዘረጋግጽን ዘማእክልን እዩ።

ሕቶ፥ እቲ ቦርድ ቤት-ትምህርቲ ነዚ እማመ'ዚ እንተተቐቢልዎ፡ መኣስ ግብራዊ ክኸውን እዩ፧

መልሲ፥ እዞም ናይ ቤት-ትምህርቲ ምግዓዛት እዚኦም፡ ምስ ዝኾኑ ካብ ናይ ቀውዒ 2020 ኮማዊ መስርሕ ዝስዓቡ ናይ ዶብ/ደረት ለውጥታት ብሓባር
ብምዃን፡ ኣብ መስከረም 2021 ከጋጥሙ እዮም። APS ምስ ዝኾኑ ምስግጋራት ዝገብሩ ዘለዉ ኮማት ቤት-ትምህርቲ ክሰርሕ እዩ።

ሕቶ፥ እቶም ዝቕጽሉ ዕድላት ርክብ እንታይ እዮም፧ 

መልሲ፥ 
• ጥሪ 30, 2020፥ ህዝባዊ መጋባእያ ናይ ቦርድ ቤት-ትምህርቲ ብዛዕባ ናይቲ ዋና ተቖጻጻሪ ለበዋ
• ለካቲት 6, 2020፥ ቦርድ ቤት-ትምህርቲ ብዛዕባ ናይቲ ተቖጻጻሪ ለበዋ ስጒምቲ ክወስድ መደብ ግዜ ተታሒዝሉ ኣሎ

ስድራቤታት ርእይቶታትን ስክፍታታትን ናብ engage@apsva.us ክሰዱ'ውን ይኽእሉ
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ሓፈሻዊ መግለጺ፥ ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን

• ስታፍ ንናይ ነዊሕ እዋን ናይ መላእ ካውንቲ/ወረዳ ንብልኡ እቲ ኮም ዝሰርሓሉ ውጥን ናይ
ምድላው ሓላፍነት ኣለዎ።

• ካብ ጽድያ 2018ጀሚሩ፡ ውጥን APS ነዞም ናይ ነዊሕ እዋን ብድሆታት ብኸመይ
ምፍትሖም ዝብል ኣብ ግምት ከእቱ ጸኒሑ ኣሎ፥

• ናይ መባእታ ቤት-ትምህርቲ ህንጻታት ብውጽኢታዊ መንገዲ ምጥቃም፡ ኣብ መላእ እቲ ካውንቲ/ወረዳ
ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዝነብርሉን እቶም ዘለዉ ናይ ከባቢ መናብርን ዘይምዓራረዩ/ዘይሚዛናዊ ምዃኖም
ኣብ ግምት ብምእታው።

• ብሰንኪ ትጽቢት ዝግበረሉ ቅልጡፍ ዕብየት ኣብቲ Rosslyn-Courthouse, Columbia Pike 
ከምኡ’ውን ናይ Route 1 ኮሪደዮታት ዝፍጠር ናይ ዓቕሚ ጸገም ምምላእ

• ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ጠለብ ናይ APS ኣገልግሎት ኣውቶቡስን ምንጭታትን ንምምሕዳር ዝሕግዙ ናይ ህላወ
ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዞባታት ምምስራት

• APS ነዞም ብድሆት እዚኦም ንምፍታሕ ኣርባዕተ-ዝገጹ መስርሕ ይጥቀም ኣሎ
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ሓፈሻዊ መግለጺ፥ ገጽ 1 ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን

• እዚ ህሉውመስርሕ’ዚ ናይ ዶም/ደረት መስርሕ ኣይኮነን
• ገጽ 1 ናይ ቤት0ትምህርቲ ምንቅስቓሳት ንምፍታሕ ናይ ነዊሕ እዋን ብድሆታት ከምኡ ድማ
ነቲ ንቀውዒ 2020 ዝኸውን ናይ ዶብ/ደረት መስርሕ ሰረት ንምቕማጥን ዘጠቓልል እዩ።

• ንገለ ካብ ህንጻታትና ዕላምኦም ዳግም ብምቕያር፡ እዚ ሰረት እዚ ንAPS ከምዚ ዝስዕብ
ዝገብሩ ዶብት/ደረታት ንኸማዕብል ከፍቅደሉ እዩ፥
− ናብቲ ዝቐረበ ናይ መንበሪ ከባቢ ቤት-ትምህርቲ ናይ ምኻድ ዕድል ብዝተኻእለ መጠን ንብዙሓት ኣብ
መላእ እቲ ንካውንቲ/ወረዳ ዘለዉ ተምሃሮ ምቕራብ

−ብእግሪ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ከምዝውስኽ ምግባር
− ዝውስኹ ዘለዉ ናይ መጓዕእዝያ ወጻኢታት ምቊጽጻር
− ነዊሕ ናይ ኣውቶቡስ ጒዕዞ ንተምሃሮ ምንካይ

• ኣብ ቀውዒ 2020 ኣብ መላእ ካውንቲ/ወረዳ ዝማዕበሉ ዶባት/ደረታት በቶም ሽድሽተ ናይ
ቦርድ ቤት-ትምህርቲ ናይ ፖሊሲ ሓልዮት ክምርሑ እዮም
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ገጽ 1 – ለበዋታት ምግዓዝ/ምንቅስቓሳት ቤት-ትምህርቲ
ሕዳር 2019 to ለካቲት 2020

ዝርኣዩ/ዝፍትሑብድሆታት ዕላማታት APS ኮማዊ ርክብ ናይ መወዳእታ ስጒምቲ

ዘይምዕሩይነት ኣብ ናይ
መንበሪ ከባቢ መናብር ናይ
መባእታ ቤት-ትምህርቲ
ከምኡ ድማ ተምሃሮ
ዝነብርሉን ኣብ መላእ
ካውንቲ/ወረዳ

• ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን
ንምምቃል ቤት-ትምህርቲ

• ንAPS ምስቶም ሽድሽተ ናይ
SB ናይ ፖሊሲ ሓልዮታት
ክሰማምዑ ዝኽእሉ
ዶባት/ደረታት ከማዕብል
ዘኽእሎ ንናይ ቀውዒ
መስርሕ ዶብ/ደረት ምህናጽ

• ኣብ ናይ Rosslyn-
Ballston ኮሪደዮ ናይ
መንበሪ ከባቢ ቤት-
ትምህርቲ ዓቕሚምፍጣር

• ንኮም ብዛዕባ
ብድሆታትን ዕላማታትን
ምሕባር።

• ናይ መወዳእታ ለበዋ
ንምሕባርን ኣብ ዝቕጽሉ
ገጻት ዝፍትሑጒዳያት
ንምልላይን ንርእይቶ
ምጥቃም።

ለካቲት 6፥ ምሃብ ድምጺ
ቦርድ ቤት-ትምህርቲ
ብዛዕባ ናይ ዋና ተቖጻጻሪ
ለበዋ ንምግዓዝ
McKinley, ATS ከምኡ
ድማ Key ናብ ሓደስቲ
ቦታታት ኣብ 2021-22
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ገጽ 2 – ናይ ኣሃዱውጥን (PU) ገምጋም ዳታ/ሓበሬታ
March to June 2020

ዝፍትሑብድሆታት ዕላማታት APS ኮማዊ ርክብ ናይ መወዳእታ ስጒምቲ

ቅድሚ ናይ ቀውዒመስርሕ
ዶብ/ደረት ኣብ ጽፍሒ PU 
ዘሎ ልክዕነት ዳታ/ሓበሬታ
ምርግጋጽ

• ናይ PU ዳታ/ሓበሬታ
ንምግምጋምምስ ኮም
ምስራሕ

• ቅድሚ ክሎም ናይ ዶብ/ደረት
መስርሕ ዝኾኑ ዘድልዩ
ምምዕርራያት ምግባር

PTAs፡ ሲቪላዊ ማሕበራትን
ካልእን ምስ APS ክጽንበሩ
ምዕዳም ምእንቲ ብሓባር
ብምዃን ንከባብያዊ ናይ PU 
ዳታ/ሓበሬታ ክግምግሙን
ዝኾነ ክለሳ ዘድልዮ ነገር
እንተልዩ ከኣ ርእይቶ ክህቡን

ኣብ ናይ ቀውዒመስርሕ
ዶብ/ደረት ኣብ ጥቕሚ
ዝውዕል ክሳብ ነሓሰ
2020 ኣብ ዘሎ ግዜ
ክዛዘም እዩ
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ገጽ 3 –መስርሕ ደኦብ/ደረት
መስከረም ክሳብ ታሕሳስ 2020

ዝፍትሑብድሆታት ዕላማታት APS ኮማዊ ርክምC ናይ መወዳእታ ስጒምቲ

• ዘይምዕሩይነት ኣጠቓቕማ
ዓቕሚ ኣብ መላእ ኣብያተ-
ትምህርቲ

• ምኽፋት ሓድሽ ቤት-
ትምህርቲ

• ASFS ካብ ናይ ህላውነት
ዞብኡ ወጻኢ

• ምውጥን ናይ PreK 
ትምህርትታት በቶም ቅቡላት
ተማሃሮ ኣብ መላእ ኣብያተ-
ትምህርቲ ክርከብ ዝኽእል

• ንሓልዮታት ናይ APSፖሊሲ
ዶባት/ደረታት B-2.1 ተጠቒምካ
ናይ 2021-22 ዶባት/ደረታት
ምምዕባል

• ነዚ ዝስዕብ ናይ
ህላውነት/ተሳታፍነት ዞባ
ምፍጣር

o ሓድሽ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ቦታ
Reed

o ንመንበሪ ከባቢ ዘጠቓልል
ASFS 

• ንዓቕሚ ኣብ ኩለን ኣብያተ-
ትምህርቲ ናብ ክመሓድር
ዝኽእለሉ መጠን ምምጽኡ

• ናይ ክፍሊ ቤት-ትምህርቲ
ስፍራ ንPreK ምርግጋጽ ኣብተን
ኣብ ጥቓ ቅቡላት ተምሃሮ ዘለዋ
ኣብያተ-ትምህርቲ

ናይ መወዳእታ ለበዋ ንምሕባርን
ኣብ ዝቕጽሉ ገጻት ዝፍትሑ ጒዳያት
ንምልላይን ለበዋታት ምክፍልን
ርእይቶ ምጥቃምን።

ታሕሳስ (TBD) ፥ ናይ
ቦርድ ቤት-ትምህርቲ
ምሃብ ድምጺ ብዛዕባ ናይ
ዋና ተቖጻጻሪ ለበዋ
ናይ 2021-22 መባእታዊ
ዶባት/ደረታት
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ገጽ 4 - ኣብ ምስግጋራትምስ ኮማት ቤት-ትምህርቲምስራሕ
መጋቢት 2020 ክሳብመስከረም 2021

ዝፍትሑብድሆታት ዕላማታት APS ኮማዊ ርክብ ናይ መወዳእታ ስጒምቲ

ናይ ምስግጋር ሎጂስቲክ፡ ከም
መጓዓዝያ፡ ናይ ህንጻ ምሕዳሳት፡
ፕሮግራማዊ ጒዳያት ዝኣመሰሉ

• ንስድራቤታትን ስታፍን ብዛዕባ
ዝመጹ ዘለዉ ለውጥታት፡ ሰሌዳ
ግዜን ናይ ርክብ ዕድላትን ምሕባር

• ንምግዓዝ ቤት-ትምህርቲ ዝኾኑ
ኣድለይነታትን ምንጭታትን
ምውሳን

• ብዛዕባ ዝኾኑ ዝድለዩ መስርሓት
ምቕያር ስም ምስ ኮማት ቤት-
ትምህርቲ ምስራሕ

TBD ( ብሕጂ ዝውሰን) – ምስ ኣመሓዳሪ
ቤት-ትምህርቲ ከምኡ ድማ PTA፡
ብማእከላይ ኣብያተ-ጽሕፈት ተደጊፉ
ክግለጽ እዩ

ኣብያተ-ትምህርቲ ንተምሃሮ
ኣብ መስከረም 2021 
ክፉታት ኮይኖም ክዳለዉ
እዮም
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ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን፥ ዕብየት ኣብ መላእ’ቲ ካውንቲ/ወረዳ

• APS ናይ ካውንቲ/ወረዳ Arlington 
ዳታ/ሓበሬታ ብዛዕባ ምምዕባል መንበሪ ኣባይትን
መጠናት ወሊድን ይጥቀም

• ምምዕባል መንበሪ ኣባይቲ ንናይ ነዊሕ እዋን ውጥን
ንAPS ወሳኒ እዩ

• ዕብየት ኣብ ወሰናስን እቶም ናይ ሜትሮ ኮሪደዮታት
ዝተጨቓጨቐ እዩ፥

• Rosslyn/Ballston
• ኣብ ወሰናስን Columbia Pike
• Route 1

• ሓደስቲ ኣባይቲ ካብ 2019 ክሳብ 2029 ትጽቢት
ይግበረሎም
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Superintendent’s Recommendation-School Moves

• እዚ ለበዋ’ዚ ዝኾኑ ናይ ዶብ/ደረት ምምዕርራያት ኣየርጠቓልልን እዩ።
ንሱ ምግዓዛት ፕሮግራማትን ናይ ቤት-ትምህርቲ ቦታን ዘቕርብ እዩ
ምእንቲ ኣብ ቀውዒ ነቲ መስርሕ ደረት/ዶብ ብዝሓሸ ንምድላው
ክሕግዝ።

• ለበዋታት ናይ ምግዓዝ ቤት-ትምህርቲ (ኣብ 2021-22 ግብራዊ
ዝኸውን፡ ጎድኒ ጎድኒ ምስ ሓደስቲ ናይ መባእታ ቤት-ትምህርቲ
ዶባት/ደረታት ከምኡ ድማ 725 ሓደስቲ ናይ መባእታ ቤት-ትምህርቲ
መናብር ኣብ ቦታ Reed)፥
− መብዛሕትኦም ናይMcKinley ተምሃሮ ምስ ርእሰ መምህራንን ስታፍን
ናብ ቦታ Reed ይግዕዙ

− ክሎም ናይ Arlingtonልምዳዊ ኮም ናብ ቦታMcKinley ክግዕዙ
ይኽእሉ

− ክሎም ናይ Key Immersion ኮም ናብ ቦታ ATS ክግዕዙ ይኽእሉ
− ቦታ Key ሓድሽ ናይ ከባቢ መንበሪ ቤት-ትምህርቲ ይኸውን

2/5/2020 10



ናይ ዋና ተቖጻጻሪ ለበዋ-ምግዓዝ ቤት-ትምህርቲ
ናይቲ ዋና ተቖጻጻሪ ለበዋ ናይ ምግዓዝ ቤት-ትምህርቲ ነድዞ ዝስዕቡ ይገብር፥
• ሰረት ምህናጽን ንጽልዋ ናይ ቀውዒ 2020 ናይ መባእታ ቤት-ትምህርቲ መስርሕ ዶብ/ደረት ኣብ ተምሃሮ
የጒድልን

• ነቲ ዘይምዕሩይነት ናይ መናብር መባእታ ቤት-ትምህርትን ኣብ መላእ እቲ ካውንቲ/ወረዳ ዘለዉ ተምሃሮን
ንምፍታሕ ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን የቕርብ

• ኣብቲ ናይ Rosslyn-Courthouse ከባቢ ክሳብ መስከረም 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ መንበሪ ከባቢ መርናብር
ይፈጥር ተወሳኺ ወይ ሓድሽ ቤት-ትምህርቲ ንምህናጽ ምንጭታት ርእሰ ማል ብዘይ ምጥቃም

• ተወሰኽቲ ተምሃሮ ናብ ናይ ከባቢ መንበሪ ኣብያተ-ትምህርቲ ብእግሪ ክኸዱ ዘፍቅዱ ዶባት/ደረታት
ብምምዕባል ናይ APS (ህዝባዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣርሊንግተን)ኣገግሎታት ኣውቶቡስ ምምሕዳር ከምኡ ድማ
ናይ ተምሃራይ ምኣውቶቡስ ምጒዓዝ ግዝያት ናብ ኣብ ቀረብኡ ዘለዉ ኣብያተ-ትምህርቲ ምንካይ

• ናይ መላኣ ካውንቲ/ወረዳ ምጥሓል ናብ ማእከላይ ቦታ ምምጻእ፡ ናብ ስፓኒሽ ዝዛረቡ ተምሃሮ ዘለውዎ ቦታ
ምቕራብ፡ ንተሳታፍነቶም ኣብ ምትብባዕ ንምሕጋዝን ንናይቲ ፕሮግራም 50-50 ክልትኣዊ-ቋንቋ ሞደል
ንምድጋፍን

• ንኣማራጺ ምርካብ እቲ ATS ኣብ መላእ ካውንቲ/ወረዳ ምስፋሕ ነዚ ከኣ ተወሰኽቲ ተምሃሮ ኣብ ዞዓበየ ቦታ
ንኽምዝገቡ ብምፍቃድ ይግበር፡ ናይቲ ፕሮግራም ብዙሕነት ከምዝቕጽል ንምግባር
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