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ዛዕባ፡ ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ፕሮግራም ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ (ስኩል ሄልዝ ሰርቪስስ ፕሮግራም) 

 

ዕለት፡ መስከረም (ሰፕተምበር) 30፣ 2016  

 

ናብ፡ ወለዲ/ሞግዚታት ኣብያተ ትምህርቲ ህዝብን (ፓብሊክ ስኩልስ) ከምኡ ድማ ህዝቢ ቻርተርን (ፓብሊክ ቻርተርድ ስኩልስ) 

 ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ 

 

 

ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ (ዲሲፒኤስ) ከምኡ ድማ መብዛሕተን ናይ ዲሲ ፓብሊክ ቻርተር ኣብያተ ትምህርቲ 

ብናይ ዲሲ ክፍሊ ጥዕና (ዲሲ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ) (ዲኦኤች) ቁጽጽር ብዝገብረሎም ፕሮግራማት ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት 

ትምህርቲ ይረኽባ። እዘን ፕሮግራማት እዚአን ከም በዓል ምንክብኻብ ቤት ትምህርቲ (ስኩል ነርሲንግ)፣ ኣገልግሎታት ጥዕና ኣፍ (ኦራል ሄልዝ 

ሰርቪስስ)፣ ከምኡ ድማ ማእከለን ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ማእከላት ጥዕና (ስኩል ቤዝድ ሄልዝ ሰንተርስ) የጠቓልላ። እዚ መጸዋዕታ እዚ 

ዝመጸኩም ዘሎ ምኽንያት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዲሲ እዚ ፕሮግራም ምንክብኻብ ቤት ትምህርቲ እዚ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ምብራህ 

ንምሕጋዝ፣ ኣብ ፕሮግራም ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ እንጽበዮም ለውጥታት ንምንጋርን፣ ብክፍሊ ጥዕና (ዲፓርትመንት 

ኦፍ ሄልዝ) ከምኡ ድማ ብቤት ጽሕፈት ስቴት ሱፐርኢንተንደንት ትምህርቲ (ኦፊስ ኦፍ ዚ ስቴት ሱፐርኢንተንደንት ኦፍ ኢጁኬሽን) 

(ኦኤስኤስኢ) ኣብ ዝመጽእ ኣብ ዝግበሩ ተወሳኺ ትምህርቲ ዝቕሰመሎም መድረኻት ንኽትመጹ ንምዕዳም እዩ።  
  

ህሉው ፕሮግራም ምንክብኻብ (ነርሲንግ) ቤት ትምህርቲ (ካረንት ስኩል ነርሲንግ ፕሮግራም) 
 

ነርስታት ኣብ ህንጻ ቤት ትምህርቲ፣ ከም በዓል ናይ ጥዕና ጉድለት ኣለና ንዝብሉ ተመሃሮ ኩነታት ምምርማር፣ መድሃኒትን ቀዳማይ ረድኤትን 

ምሃብ፣ መከላኸሊ ሕክምናን ሕክምና ሕዱር ሕማምን ምግባር፣ ከምኡ ድማ ቅጥዕታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ ምምዛን ዘጠቓለለ ሓያለይ 

ስራሓት  ይሰርሓ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ዝግበር ስራሓት ነርስታት ምስ ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ብቐረባ ይሰርሓ። ኣብ ከም በዓል ንደገ 

ዝግበር ጉዕዞታት ከምኡ ድማ ድሕሪ ምዱብ ትምህርቲ ዘሎ ፕራግራማትን (ኣፍተር ስኩል ፕሮግራሚንግ) ዝኣመሰለ፣ ነርስ ቤት ትምህርቲ 

ኣብ ዘይትህልወሉ እዋን፣ መድሃኒት ብኸመይ ከም ዝወሃብ ነብሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ ስልጠና ወሲዱ እዩ። ብተወሳኺ፣ ኣብያተ 

ትምህርቲታት ኣብ እዋን ህጹጽ ኩነታት (ኢመርጀንሲ) እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ዝሕብር ንኹሉ ቤት ትምህርቲ ዝሓቖፈ መስርሓት ኣለዎም።  

እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ፕሮግራም ምንክብኻብ (ነርሲንግ) ቤት ትምህርቲ ክሳብ ታሕሳስ (ዲሰምበር) 2016 ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ እዩ።  
 

እዚ ህሉው ፕሮግራም ምንክብኻብ (ነርሲንግ) ቤት ትምህርቲ ብተለምዶ ኣተኩሩኡ ኣብ ሰራሕተኛታት ምምዳብ እምበር ኣብ ድልየታት 

ተመሃሮ ምትኳርን ተመሃሮ ንኽመሃሩ ጥዑያትን ድሉዋትን ኣብ ምግባሮም ኣይነበረን። ከም ውጽኢቱ ድማ፣ ኣገልግሎታ ምንክብኻብ 

(ነርሲንግ) ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ተፈላልዮም ጸኒሖም። እዚ ዝኾኑሉ፣ ብዘይ ዝተሓተ ደረጀ ኣገልግሎታትን ካብ ወለዲ 

ሓዊስካ ካብ ዘለዉ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ እትዋት ዘረጋግጽ ዕላዊ መስርሕ  እዩ። ብተወሳኺ፣ ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ ንናይ 

ተመሃሮ ምምሃር ኣብ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ኮይኑ ኸሎ፣ እዚ ኣገልግሎታት እዚ ኣካል ተመሃሮ ዕዉታት ንክኾኑ ዘድሊ ናይ ሰፊሕ ሲስተም 

ምንክብኻብን ሓገዝን  (ብሮደር ሲስተም ኦፍ ኬር ኤንድ ሳፖርትስ) እዩ።  
 
 
ሓድሽ ፕሮግራም ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ (ስኩል ሄልዝ ሰርቪስስ ፕሮግራም) 
 

ፕሮግራም ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ ካብ ጥሪ (ጃንዋሪ) 2017 ጀሚሩ ነዚ ሕጂ ኣብ ስራሕ ዘሎ ፕሮግራም ምንክብኻብ (ነርሲንግ) 

ቤት ትምህርቲ ክትከኦ እዩ። ሸቶ ናይዚ ፕሮግራም ውጽኢታት ተመሃሮ ምዕባይን ሃብትታት ቤት ትምህርትን ማሕበረሰብን ምድንፋዕን እዩ። 

ብዙሕነት (ዳይቨርሲቲ) ኣብ መላእ ከተማ ዘለዋ ናይ ኣብያተ ትምህርቲታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ መርኣያ (ሞዴል)፣ ጽርየቱ ዝተሓለወ 

ክርከብ ዝኽእል (ኣክሰሲብል) ኣገልግሎታት እንዳ ሃበ ፍሉይ ድልየታት ተመሃራይን ቤት ትምህርትን ኣብ ግምት ከእቱ እዩ። እዚ ሓድሽ 

ፕሮግራም፣ ኣብ ርእሲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ኣገልግሎታት ነርሲንግ (ምንክብኻብ)፣ ኣብ ዝተመሓየሸ ምውህሃድ ምንክብኻብን (ኬር 

ኮኦርዲናሽን) ምውሳኽ ኣገልግሎታት ዳህሳስ ማሕበረሰብ ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት (ኮሙኒቲ ናቪጌሽን ሰርቪስስ ኢን ስኩልስ) ከተኩር እዩ። 

እዘን ሓደሽቲ ኣገልግሎታት ናይቲ ቤት ትምህርትን ማሕበረሰብን ሃብትታት ምሉእ ተጠቀምቲ ክኾና እየን፣ ስድራቤታት ኣብ መስርሕ ከሳትፋ 

እየን፣ ከምኡ ድማ ንተማሃሮ ምስቲ ዘድልዮም ምንክብኻብ (ኬር) ከራኽባ እየን። እዚ ሓድሽ ፕሮግራም ኣብ ናይ ማእከል ምቁጽጻርን 

ምክልኻልን ሕማም (ሰንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ኤንድ ፕረቨንሽን) ሆል ስኩል፣ ሆል ኮሚኒቲ፣ ሆል ቻይልድ መሰረት ዝገበረ እዩ።  
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በዚ ሓድሽ ፕሮግራም መሰረት፣ ምዝጉባት ነርስታት (ረጂስተርድ ነርስስ) ፍሉይ ድልየታት ምንክብኻብ ጥዕና ንዘድልዮም ኩሎም ቆልዑ 

መዓልታዊ መድሃኒት ወይ ድማ ምንክብኻብ ንምቕራብ ክሊኒካዊ ምንክብኻብ ምሃብ ክቕጽላ እየን። ተመሃሮ ዌል - ቻይልድ ምርመራታትን 

ጥዑያት ንክኾኑ ዘድልዮም ኣገልግሎታት ምክልኻልን ከም ዝረኽቡ ንምግባር፣ ተወሰኽቲ ሰብ ሞያ ሕክምና ከምኡ ድማ ኣለይቲ ማሕበረሰብ 

(ኮሚኒቲ ናቪጌቶርስ)  ምስ ስድራ ቤታት፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ከምኡ ድማ ምስ ናይ ተመሃሮ ቀንዲ ኣቕረብቲ ሕክምና (ፕራይመሪ ሜዲካል 

ፕሮቫይደርስ) ይሰርሑ። ብተወሳኺ፣ እዚ ሓድሽ ፕሮግራም ዝለዓለ ጽርየት ዘውህብ መስርሕ፣ ከምኡ ድማ ስድራ ቤታትን ሰራሕተኛታት ቤት 

ትምህርትን ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም ዘለዎም ቀጻሊ ሪኢቶ ዝህቡሉን ሲስተም ከጠቓልል እዩ። ሰብ ሞያ ሕክምና ቤት ትምህርቲ ኣብ 

ዘይህልዉሉ እዋን ስልጠና ዝወሰዱ ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ መድሃኒት ብምሃብ፣ መሰረታዊ ቀዳማይ ረድኤት ብምሃብ፣ ናይ ህጹጽ 

ኩነታት መልሲ ኣብ ምርካብን ቕጥዕታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ ኣብ ምእካብን ብምስታፍ ጥዕናን ድሕነትን ተመሃሮ ኣብ ምሕላው ስርሖም 

ክቕጽሉ እዮም።  
 

ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ድልየታት ተመሃሮአን ዘማልእ ብቑዕ ሸፈነ ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ ክረኽባ እየን። ናይ ክፍሊ ጥዕና 

(ዲኦኤች) ደረጃታት ድሕነት ዘማልእ ቀረባት ጥዕና ዘለወን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን ብውሑዱ 20 ሰዓታት ሸፈነ ነርሲንግ (ምንክብኻብ) 

ምርካብ ክቕጽላ እየን። ሕክምናዊ ጠለባት ተመሃሮአን መሰረት ብምግባር ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኺ ሸፈነ ነርሲንግ ክረኽባ ይኽእላ። 

ብተወሳኺ፣ ተቐባልነት ዘይብሉ ቀረባት ጥዕና ዘለወን ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሕጂ ብመንገዲ ኣገልግሎታት ዳህሳስ ማሕበረሰብ (ኮሚኒቲ ናቪጌሽን 

ፕሮግራም) ኣብ ፕሮግራም ኣገልግሎታት ጥዕና ቤት ትምህርቲ (ስኩል ሄልዝ ሰርቪስስ ፕሮግራም) ክሳተፋ ይኽእላ።  
 

ዝቕጽል ስጉምትታት  
 

ነዚ ሓድሽ ፕሮግራም ንምድላው ክፍሊ ጥዕና (ዲኦኤች) ምስ ዲሲ ፓብሊክ ስኩልስ (ናይ ዲሲ ናይ ህዝቢ ኣብያተ ትምህርቲ)፣ ዲሲ ፓብሊክ 

ቻርተር ስኩል ቦርድ (ቦርድ ናይ ህዝቢ ቻርተር ኣብያተ ትምህርቲ ዲሲ)፣ ከምኡ ድማ ቤት ጽሕፈት ስቴት ሱፐርኢንተንደንት ትምህርቲ (ኦፊስ 

ኦፍ ዚ ስቴት ሱፐርኢንተንደንት ኦፍ ኢጁኬሽን) ኣብ ምሉእ እዋን ቀውዒ (ፎል) ምስራሕ ክቕጽሎ እዩ። ከም በዓል ትጽቢት ዝግበረሉ ብዝሒ 

ሰራሕተኛታት ዝኣመሰሉ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ዝምልከት ሓበሬታታት ኣብ ወርሒ ሕዳር (ኖቨምበር) ንህዝቢ ክንዝርግሕ ድሉዋት 

ክንገውን ተስፋ ንገብር። ክሳብ ሽዑኡ፣ ኣብ ጥቅምቲ (ኦክቶበር) 5፣ 2016 ኣብ ፖል ላውረንስ ዱንባር ላዕላዋይ ካላኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ 

(ሲንየር ሃይ ስኩል) (101 N St, NW) ከምኡ ድማ ኣብ ጥቅምቲ (ኦክቶበር) 17፣ 2016 ኣብ ቱርጉድ ማርሻል ኣካደሚ ፓብሊክ ቻርተር ስኩል 

(2427 Martin Luther King, Jr. Ave, SE) ኣብ ዝግበሩ መድረኻት ሕብረተሰብ ሕቶታት ንኽትሓቱ ዕድላት ክህልወኩም እዩ። ክልቲኦም 

መድረኻት ካብ 6-8 ድሕሪ ቀትሪ እዮም ዝካየዱ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ፕሮግራም ሕቶ እንድሕር ሃልዩኩም ኣብዚ መድረኻት ክትሳተፉ 

ነተባብዕ።  
 

ጥዕናን ሓጎስን ደቅኹም ኣዝዩ ዘገድሰና ጉዳይ እዩ። ሕቶታት ወይ ድማ ዘተሓሳስብ ነገራት እንድሕር ሃልዩኩም ብኽብረትኩም ናብ ክፍሊ 

ጥዕና (ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ) ብኢመይል shs.program@dc.gov ወይ ድማ ብቑጽሪ ስልኪ 202-442-9411 ርኸቡና። ተወሳኪ ሓበሬታ 

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦኤስኤስኢ ከምኡ ድማ ዲኦኤች (osse.dc.gov ከምኡ ድማ doh.dc.gov) ክትረክቡ ትኽእሉ።   
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