የከተማዋ-ገዢ ያንግኪን (Gov. Youngkin)፤ ፆታ-የቀየሩ (transgender) ተማሪዎች-ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግ፤ ፖሊሲዮችን
ስለማስቀመጣቸው
ውድ የACPS ተማሪዎች፣ ሠራተኛ፣ እና ቤተሰቦች፤
በቅዳሜ-እና-እሁዱ ጊዜ፤ ከአብዛኛዎቻችሁ - ስለ አዲሱ “model policies” - ፆታ-የቀየሩ (transgender) ተማሪዎች-ላይ ተጽዕኖ
ስለሚያደርገው - አርብ ምሽት ላይ፣ በከተማው-ገዢ ያንግኪን (Governor Youngkin) በተገለጸው-ላይ፣ ያላችሁን ስጋት ሰምተናል።
የአሌክሳንድሪያ ከተማ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (Alexandria City Public Schools (ACPS)፤ በፆታ ማረጋገጫ ፖሊሲዎች ላይ
ለሁሉም የACPS ተማሪዎች፤ በማስፈጸም እና በማዳበር - በሁለቱም ላይ ያለውን ቁርጠኝነት-እንደሚቀጥልበት - ለማረጋገጥ ይወዳል።
እንደ የትምህርት ቤት ቦርድ እና ክፍል/division በመሆን፤ ሁሉንም ተማሪዎች እና ሠራተኞችን - በተለይ ደግሞ - የእኛ ዋና እሴት ከሆነው፣
ሁሉንም ተቀባይ-የሆነ አካባቢን በትምህርት ቤታችን ማህበረሰብ ውስጥ መኖሩን በማረጋገጥ-ማቅረብ ጋር፤ ከእኛ ዓላማ፣ ራዕይ እና ዋናእሴቶቻችን ጋር አብረው በማይሄዱት - በእነዚህ “model policies” ላይ፤ ስጋቶች-አሉን።
በዲሴምበር (December) 1996 ላይ፣ የአሌክሳንድርያ የትምህርት ቤት ቦርድ - በቅድሚያ ያጸደቀው ፖሊሲ - በትምህርት ላይ ምንምአድልዎ አለመኖር ነው። ከ2013 ጀምሮ፤ ምንም-አድልዎ ያለማድረግ ፖሊሲው - በፆታ መለያ እና በፆታ አገላለጽ ላይ - ለእኩል-የሆነ
የትምህርት ዕድልን በማግኘት ላይ ጥበቃ-የሚያደርግ ሆኖ እውቅና-ተሰጥቶታል። School Board Policy JB: Nondiscrimination in
Education - በፆታ መግለጽ፣ በፆታ መለያ፣ በወሲባዊ ጥቃት እና ፆታን-በመቀየር (transgender) ሁኔታዎች-ምክንያት - ሊደርስ
ከሚችል-አድልዎ፤ ተማሪዎችን የሚጠብቅ ነው።
የትምህርት ቤታችን ክፍል/division፤ በትምህርት ቤት ቦርዱ በጁን (June) 2020 ያቀደቀውን - የACPS 2025 Strategic Plan:
Equity for All ን ለማስፈጸም፤ በቁርጠኝነት ይሠራል። እነዚህ “model policies”፤ ይህን ወሳኝ-የሆነ ስራን ለማኮሰስ እና ብዙየተለፋበትን ስራ - በዘር እኩልነትን የስራችን ሁሉ መሠረት በማድረግ የትምህርት ቤት ክፍል/division ስኬት-ያገኘበትን፣ ወደኋላ
የሚጎትት-ነው። በዚህ ወሳኝ-በሆነ ጠቃሚ-ጉዳይ ላይ፤ በኮመንዌልዝ (Commonwealth) ውስጥ-ሙሉ፣ የሌሎችንም ድምጽ
የምንሰማበት እና የሕዝብ አስተያየት-ማቅረቢያ ጊዜ ውስጥ እንደምንሳተፍ በጉጉት እንጠባበቃለን። ሁሉንም ፖሊሲዎች በእኩል መነጽሮችበመመልከት እና በማዳበር - የምንቀጥል-ይሆናል።
በማህበረሰባችን ውስጥ፤ ስለ ሁሉም-ሰው የአዕምሮ ጤና እና ጤናማነት - ግድ-የሚለን ነን። በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ውስጥ ለተማሪዎቻችን እርዳታ የሚሰጥ - የተማሪ እርዳታ ቡድን (student support team) ባለሙያተኞች፣ እና ለተቀጣሪዎች የእርዳታፕሮግራም (Employee Assistance Program) - ለሠራተኞች - ይገኛል።
በACPS - የተማሪ አገልግሎቶች መምሪያ እና ፍትሃዊ እኩልነት (Department of Student Services and Equity) አማካኝነት ለተማሪዎቻችን እርዳታዎች በቦታው-ተቀምጠው ይገኛሉ። ተማሪዎች ሁልጊዜ - እርዳታ-ካስፈለጋቸው፤ ካውንስለር፣ አስተዳደር ወይም
ማንኛውንም የሚያምኑትን አዋቂ-ሰው በACPS ውስጥ አግኝተው-ማነጋገር ይችላሉ። ማንኛውም-ሰው - እርዳታን የሚፈልግ ካለ፣ እባካችሁ
አነጋግሩን። በተጨማሪም፤ ከተማችን - የ‘Alexandria LGBTQ+ Task Force’ ያለው እና ተጨማሪ-መረጃዎች፣
በhttps://www.alexandriava.gov/LGBTQ ላይ መገኘት-ይችላል።
ተማሪዎቻችን-በተጨማሪም፤ የ‘CrisisText’ን እና የ‘Crisis Link’ን፤ በማንኛውም-ጊዜ ቀንም ሆነ ማታ፣ ሰባት-ቀናት በሣምንት ውስጥ፤
ከታች-በሚገኙ የመገኛ-አድራሻዎች አማካኝነት፤ ለማነጋገር ይችላሉ:
• ቴክስት (Text): ‘CONNECT’ን - ወደ 85511 ቴክስት (Text) ማድረግ
• የ‘CrisisLink’ን ደውሉ: 703-527-4077
እባካችሁ፤ ACPS እዚህ-የሚገኘው እናንተን ለመርዳት መሆኑን እወቁ - በተለይ ደግሞ አስተማማኝነት-በማይታዩባቸው በእንደዚህ-ዓይነቱ
ጊዜያት ውስጥ - እናንተን-ለመረዳት እዚህ እንገኛለን። ማንኛውም ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ላሏቸው ቤተሰቦች ወይም የማህበረሰብ
አባላቶች፤ እባካችሁ የልጃችሁን ትምህርት ቤት አነጋግሩ ወይም በask@acps.k12.va.us አነጋግሩን። ይህ ጉዳይ እየተከናወነ-በሚለወጡ
አዲስና-ማሻሻያዎች (update) ላይ፣ ማህበረሰቡ-እንዲያውቀው - ቡድናችን ማድረጉን ይቀጥላል።
በጋራ-ማህበረሰበኝነት፤
ዶ/ር ሜላኒ ኬይ-ዋየት (Dr. Melanie Kay-Wyatt)
ጊዜያዊ - የትምህርት ቤቶች ጠቅላይ-ሥራ አስኪያጅ
ሜጋን አልደርተን (Meagan L. Alderton)
የአሌክሳንድርያ ከተማ ትምህርት ቤት ቦርድ ሊቀ-መንበር

