ሙያዊ ተንቀሳቃሽነት
ድርጊት እቅድ

(CAREER MAP)

Career MAP የኪራይ እርዳታ፣ ሙያ ላይ እና ቤተሰብ ግቦች ላይ እንዲሰሩ የሚያግዝዎ የግል ስልጠና፣ እና ገቢዎ
ሲጨምር የሌላ እርዳታን ኪሳራ ለማካካስ የገንዘብ ክፍያዎችን ያቀርባል።

ጥቅማጥቅሞቹ ምንድን ናቸው እና እንዴት ነው የሚሰሩት?

ተሳታፊዎች ከ FRSP ጋር የሚመሳሰል የኪራይ ድጎማ ይቀበላሉ። ለአብዛኞቹ ቤተሰቦች፣ የኪራይ ወጪ ከ FRSP ጋር
ተመሳሳይ ወይም ያነሱ ናቸው። እንዲሁም፣ ከጥሬ ገንዘብ ክፍያዎች፣ ከምግብ፣ ከጤና እንክብካቤ፣ እና ከልጅ እንክብካቤ
ጥቅማጥቅሞች ላይ የሚደርሰውን ኪሳራ ለማካካስ በአመት ከ$10,000 በላይ ለተጨማሪ የገንዘብ ክፍያዎች እና የኪራይ
ቅነሳዎች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። Career MAP ቤተሰቦች ከሚያገኙት ገቢ የበለጠ እንዲያገኙ እና በቤት ውስጥ መቆየት
እንዲችሉ ይረዳቸዋል። ተሳታፊዎች እስከ 5 አመታት ድረስ የሚከተሉትን የመኖሪያ ቤቶች እና ገቢ፣ ሙያዊ እድገት፣
እና የቤተሰብ ድጋፍ ጥቅማጥቅሞችን እና አገልግሎቶችን ያገኛሉ (አንዳንድ ጥቅማጥቅሞች፣ የፕሮግራም ህጎችን የማይከተሉ
ቤተሰቦች ላይ ሊቀንስ ይችላል - “በፕሮግራም ውስጥ ለመቆየት ምን ማድረግ አለብኝ?” የሚለውን ከዚህ በታች
ይመልከቱ)-

የመኖሪያ ቤት እና ገቢ

• የኪራይ እርዳታ – የቤተሰብዎን 30% ጠቅላላ ገቢ ይክፈሉ እና ሌላው ይሸፈናል። እንዲሁም Career
		MAP ገቢዎ ሲጨምር ተጨማሪ የምግብ እርዳታ ፕሮግራም (ሳፕሊመንታል ኑትሪሽን አሲስታንስ
		 ፕሮግራም) (ስናፕ) ኪሳራ ወይም የዲስትሪክት የገንዘብ እርዳታ ጥቅማጥቅሞችን ለማካካስ ከዚህ መጠን
		 በታች የሆነውን የተሳታፊዎችን ኪራይ ይቀንሳል።
• የገንዘብ እርዳታ - ገቢዎ ሲጨምር የሚደርስ በአመት እስከ $10,000 የሚሆን የህክምና እና የልጅ እንክብካቤ
		 ጥቅማጥቅሞች ኪሳራ ሲኖር የሚከፈለው ማካካሻ፣ እንዲሁም በኪራይ ቅናሾች ሊሸፈኑ ለማይችሉ ጉዳቶች
		 ማንኛውም የSNAP ወይም የዲስትሪክት የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ (ካሽ አሲስታንስ)። የገንዘብ ድጋፎች መገኘት		
		 የሚችሉ ከሆነ በአመት $10,000 ካፑ ሊጨምር ይችላል።
• Escrow አካውንቶች - ኪራይ እከፈሉበት በእያንዳንዱ ወር የ$200 ተቀማጭ ይቀበሉ፣ ይህም
		 በፕሮግራሙ መጨረሻ ላይ እስከ $12,000 ይኖርዎታል።
• የድንገተኛ ክፍያዎች - ግቦችዎ ላይ ለመድረስ እንደ አስፈላጊነቱ በአመት እስከ $1,000።

ሙያዊ እድገት
•
•
		
•

የተሰጠ መርማሪ በተሳታፊዎች ሙያዊ ግቦች ላይ አተኩሯል።
በስራ ላይ የተመሰረተ ትምህርት ክፍያ ግንኙነቶችን እና ተሳታፊዎች ከተቀጠሩ በማስታወቂያዎች ላይ ማተኮርን
ጨምሮ የስራ ቅጥር ምደባ እና ሙያዊ እድገት።
የሙያ ስልጠናን፣ የከፍተኛ ትምህርት/ ዲግሪ ፕሮግራሞችን፣ እና
- የአዋቂ ትምህርት/ GED (ከሌሎች ሙያዊ ፕሮግራሞች ጋር የተዋሃደ)ን
- ጨምሮ ከአሰሪ ቅጥር ፍላጎቶች ጋር
- በተጣጣሙ ፕሮግራሞች ላይ ትኩረት ማድረግ ጋር የትምህርት እና የስልጠና ድጋፍ።

•

የስራ ዝግጁነት እና ዲጂታል የማንበብ እና የመጻፍ ክህሎቶች እድገት።

የቤተሰብ ድጋፍ፦
•
•
		
•
		
•

ሙያዊ መርማሪ የግል ግብ ለማሳካት መደገፍ ላይ ያተኮረ ነው።
ተሳታፊዎች በፕሮግራሙ ውስጥ ካሉ ከሌሎች ወላጆች ጋር ኔትዎርኮችን እና ማህበረሰብን እንዲገነቡ የሚያግዙ
የአቻ ድጋፍ ቡድኖች።
የአዕምሮ ጤናን፣ የልጅ እንክብካቤን፣ ትምህርትን፣ የመኖሪያ ቤትን፣ እና ሌሎችን ጨምሮ የተቀናጀ
ተደራሽነት ለቁልፍ ድጋፎች።
የፋይናንስ አስተዳደር እና የጥቅማጥቅም ገደብ የምክር አገልግሎት።

ሙያዊ ተንቀሳቃሽነት
ድርጊት እቅድ
(CAREER MAP)
ጥቅማጥቅሞቹ የሚጀምሩት መቼ ነው?

ጥቅማጥቅሞች ምዝገባን ተከትለው ይጀምራሉ እናም ከየቤተሰብ እንደገና-መኖሪያ ቤት ማረጋጊያ ፕሮግራም (FRSP) ወደ Career MAP ይሸጋገራሉ።
ይህም ከእጣ ምርጫው ከሁለት ወራት በኋላ፣ ማለትም ኦክቶበር 2022 ላይ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን።

በፕሮግራሙ ውስጥ መቆየት የምችለው ለምን ያህል ጊዜ ነው?
ቤተሰቦች በፕሮግራሙ ውስጥ እስከ አምስት አመታት ሊቆዩ ይችላሉ።

የት መኖር እችላለሁ?

በፕሮግራሙ ውስጥ በሚሆኑበት ወቅት አሁን ባለዎት የ FRSP የመኖሪያ ቤት መቆየት ወይም በDC ውስጥ ሌላ ተቀባይነት ያለው ቤት ውስጥ መሆን
ይችላሉ።

መስራት አለብኝ?

እዚህ ጊዜ የለብዎትም። በፕሮግራሙ ውስጥ እንደገቡ፣ የሙያ ጉዞዎን መጀመር ያስፈልግዎታል። ይህም ማለት በየሳምንቱ ለ20 ሰአታት ያህል ወይም
ከዚያ በላይ በስራ፣ በስልጠና፣ ወይም ከሙያዎ እና ከግል ግቦችዎ ጋር በተያያዙ ሌሎች የትምህርት እንቅስቃሴዎች ላይ ማሳለፍ ማለት ነው።

በፕሮግራሙ ውስጥ ለመቆየት ምን ማድረግ አለብኝ?
•
•
•
•
•

በ DC ውስጥ መኖርዎን ይቀጥሉ
ለሙያ ወይም ለትምህርት ግብዎ ይስሩ
ከመርማሪዎ ጋር በየወሩ ይገናኙ
የኪራይዎን የተወሰነ ክፍል ይክፈሉ
የተወሰኑ የጥቅማጥቅም አይነቶችን ካልተቀበሉ ለመቀበል ለጥሬ ገንዘብ፣ ለምግብ፣ ለህክምና፣ ወይም ለልጅ እንክብካቤ እርዳታ ያመልክቱ

አንድ መርማሪ እኔን በምን በምን ነገሮች ሊያግዘኝ ይችላል?
የእርስዎ መርማሪ በሚከተሉት ነገሮች ላይ ያተኮረ የተሰጠ መርጃ ነው፦
• የሙያ እና የግል ግቦችዎን እንዲያሳኩ ማሰልጠን
• እርስዎን ከማንኛውም መርጃዎች ጋር ማገናኘት
• እርስዎን መስማት እና ሊከሰቱ በሚችሉ ተግዳሮቶች ላይ መደገፍ
• ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ ተሟጋች መሆን

ይህ ሚና በሌሎች ፕሮግራሞች ውስጥ አብረዋቸው ከሰሩት ሌላ የኬዝ ማናጀር ወይም የማህበራዊ ሰራተኛ ሚናዎች ጋር ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ነገር ግን
በህግ እና ደንብ ላይ ያተኮረ አይሆንም ወይም ማንኛውንም ስራ በአቸኳይ እንዲቀበሉ አያስገድድዎትም። መርማሪዎች በተለዩ ግቦችዎ እና ሁኔታዎችዎ
መሰረት የረጅም ጊዜ ትኩረት ይኖራቸዋል። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በየወሩ በርካታ ሰአታት ወይም ከዚያ በላይ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው። ለሁሉም የ Career MAP አገልግሎቶች ያለን ትኩረት ሁሉንም ተሳታፊዎች በአክብሮት እና በትህትና መያዝ እንዲሁም ቤተሰቦችን እንደ ራሳቸው የስኬት መሪዎች አደጎ
መለየት ነው።

በፕሮግራሙ ውስጥ እያለሁ ገቢዬ ቢጨምርስ?

በስራ ተጨማሪ ገንዘብ ሲያገኙ፣ Career MAP በጥሬ ገንዘብ፣ በምግብ፣ በህክምና፣ እና በልጅ እንክብካቤ ጥቅማጥቅሞች ላይ ሊያጋጥሙዎት የሚችሉትን
ኪሳራዎች ይሸፍናል።

ምዝገባ በእጣ ሂደት በኩል የሆነው ለምንድን ነው?

Career MAP ዲስትሪክቱ ነዋሪዎችን የሚደግፍበትን መንገድ ለማሻሻል ጥቅማጥቅሞች፣ የኪራይ እርዳታ እና የድጋፍ አገልግሎቶች የሚሰሩበትን መንገድ
የሚቀይር ማሳያ ወይም የሙከራ ፕሮግራም ተደርጎ ይወሰዳል። ማሳያው በአሁኑ ሰአት ከተጨማሪ 600 ቤተሰቦች ጋር ለመስራት ድጋፍ ተደርጎለታል።
የእጣ ሂደቱ ትክክለኛ የምርጫ ሂደትን ያረጋግጣል።

