
ቀደሞቀደሞ  መጀመርመጀመር  =  የተሻሉየተሻሉ  ውጤቶችውጤቶች
የ (job foundation) የሥራየሥራ  ድርጅትድርጅት  የሙከራየሙከራ  መርሃግብሩመርሃግብሩ የ ኛ ደረጃ ሽግግር ተማሪዎች በ 21 ዓመት ትምህርት ቤት ለቀው ሲወጡ በስራ 
ለመርዳት ተጨማሪ የሥራ ድጋፍን ያቀርባል ፡፡ ይህ የሚከናወነው በት/ቤት አውራጃዎች ፣ በ የስራ ማገገሚያ ክፍል (DVR) ፣ በልማት አካል 
ጉዳተኞች አስተዳደር (DDA) ፣ በሕዝብ ትምህርት ዋና ሥራ አስኪያጅ ጽ/ቤት (OSPI) ፣ በወረዳ የልማት አካል ጉዳተኞች ፣ በስራ አቅራቢዎች 
እና በሌሎች መካከል በሽርክና ነው ፡፡

ቁልፍቁልፍ  ጥቅማጥቅሞችጥቅማጥቅሞች
 � (job foundation) የሥራየሥራ  ድርጅትድርጅት  ዘገባዘገባ።። ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ክህሎቶችን ፣ ችሎታዎች ፣ ፍላጎቶችን እና የድጋፍ ፍላጎቶችን  

ቀደም ባሉት የዕድሜ ክልሎች ለማግኘት ፣ ከት/ቤት የመውጣት ዕድላቸውን ከስራ ጋር ከፍ ለማድረግ ብቁ ከሆኑት ከDDA ከተሰጣቸው 
ሥራ አቅራቢዎች ጋር ይገናኛል።

  �� ሙያዊ ችሎታዎች እና ድጋፎች።ሙያዊ ችሎታዎች እና ድጋፎች። ተሳታፊዎች ከፍ ያለ የድጋፍ ፍላጎት ላላቸው ሰዎች የተሻሻለ የሥራ ውጤቶችን ለመፍጠር ለመርዳት  
እንደ ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ወይም የቴክኒክ ድጋፍ ያሉ የስራ የባለሙያ ችሎታዎችን እና ድጋፎች ያገኛሉ።

  �� በጥቅም ላይ የተመሠረተ ፕሮጀክት።በጥቅም ላይ የተመሠረተ ፕሮጀክት። ሁሉም ሰው (job foundation) የሥራ ድርጅት የማግኘት እድል አለው። ከፍ ያለ የድጋፍ  
ደረጃ ለሚፈልጉ ተማሪዎች በሳምንት ከ 10 ወይም ከዚያ በላይ ሰዓታት ለሚከፈላቸው ሥራ በሚሰጡት የሥራ መደቦች እና ሥራዎች  
ላይ ተጨማሪ ትኩረት ይደረጋል ፡፡

  �� ውጤቶችን የሚጨምሩ ሽርክናዎች።ውጤቶችን የሚጨምሩ ሽርክናዎች። በተለያዩ አጋሮች መካከል የተስተካከለ ቅንጅት የእያንዳንዱን አጋር የተለዩ ሙያዎችን ከፍ  
ያደርጋል ፣ እና ተማሪው ከት/ ቤት ለመልቀቅ ሲዘጋጅ በአገልግሎት ስርዓቶች ሁሉ ቀጣይነት ይሰጣል።

ዝግጁዝግጁ  ፣፣  ስብስብስብስብ  ፣፣  እወቅእወቅ......

5/20ቤተሰቦችን ማሳወቅ Washington ግዛት DD ምክር ቤት አነሳሽነት ነው። ለበለጠ መረጃ ፣ይጎብኙ፡ informingfamilies.org

(JOB  
FOUNDATION) 
የሥራ ድርጅት

(JOB FOUNDATION) 
የሥራየሥራ  ድርጅትድርጅት

እድሜእድሜ 19 –– 20
(ከሁለትከሁለት እስከእስከ ባለፈውባለፈው አመትአመት)

ተማሪውተማሪው (job foundation) 
የሥራየሥራ ድርጅትድርጅት ዘገባዘገባ ብቃትብቃት ካለውካለው 
አቅራቢአቅራቢ ጋርጋር ያጠናቅቃልያጠናቅቃል ፡፡፡፡

የስራየስራ እድገትእድገት እናእና ምደባምደባ

እድሜእድሜ 20 –– 21
(የትምህርትየትምህርት ቤቱቤቱ የመጨረሻየመጨረሻ ዓመትዓመት)

ተማሪውተማሪው ወደወደ DVR ተጠቁሟል።ተጠቁሟል። DVR 
በመጨረሻውበመጨረሻው ዓመትዓመት መገባደጃመገባደጃ እቅዶችንእቅዶችን ለመክፈትለመክፈት 
ቃልቃል ገብቷል።ገብቷል።  የሥራየሥራ ምደባምደባ በጁንበጁን ወርወር መጀመሩመጀመሩ 
ተገቢተገቢ ይሆናል።ይሆናል።

ማረጋጊያማረጋጊያ

እድሜእድሜ 21 –– 22
(በበ ጁንጁን)

የረጅምየረጅም ጊዜጊዜ የሥራየሥራ ቅጥርቅጥር 
አገልግሎቶችንአገልግሎቶችን የስራየስራ ማረጋጋትማረጋጋት  
እናእና ማስተባበር።ማስተባበር።

ብቁነትብቁነት
ለለDDA ብቃትብቃት ያላቸውያላቸው ደንበኞችደንበኞች ፣፣ ከከ19-22 ዕድሜ፣ዕድሜ፣ በዚህበዚህ ፕሮጀክትፕሮጀክት ውስጥውስጥ የሚሳተፉየሚሳተፉ በካውንቲውበካውንቲው ውስጥውስጥ የሁለተኛየሁለተኛ ደረጃደረጃ ትምህርትትምህርት  
ቤትቤት የተመዘገቡየተመዘገቡ ፡፡፡፡ ለተሳተፉለተሳተፉ ወረዳዎችወረዳዎች ዝርዝርዝርዝር ፣፣ ይጎብኙ፣ይጎብኙ፣ informingfamilies.org/hs-jobs።።

በጥቅም ላይ የተመሠረተ የሙከራ ፕሮጀክት

http://informingfamilies.org
http://informingfamilies.org/hs-jobs

