
የ Thrive by Five ተልእኮ ለ ዲሲ ልጆች 
በጣም የተሻለዉ መነሻ በመፍጠር ቤተሰቦችን 
እና እንክብካቤ ሰጪዎችን ከተለያዩ ሀብቶችና 
ከትምህርት ጋር በማገናኘት ሁሉንም ልጆች 
የሚያስፈልጋቸዉን በአምስት የማደግ ድጋፍ 
ማድረግ፡፡

እኛ የምናምነዉ በወረዳ ዉስጥ አብረን በመስራት ቤተሰቦችን ከአገልግሎቶችና 
ከፕሮግራሞችና ከሀብቶች ጋር ማገናኘት በመቻል ፤የልጁን አጠቃላይ ለመመገብ 
በመንደፍ እንዲሁም ረጅም እድሜ ለሚሆን ስኬት ማዘጋጀት ነዉ፡፡ 

THRIVE BY FIVE
“  አቃፊ ሀብትን ለማስፋፋት በምናደርገዉ ስራና ሁሉም 
ዋሽግተኒያኖች ከከተማችን እድገት ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ ለማረጋገጥ የ Thrive by Five DC 
የሚመስሉ አነሳሾች ብዙ ቤተሰቦችን ረጅም ጊዜ 
ወደሚቆይ የስኬት መንገድ ያስገባሉ፡፡” 

--ከንቲባ Muriel Bowser 
thrivebyfive.dc.gov
            @thrivebyfivedc

ዝግጁ መሆን ለመንቀሳቀስ 
መዘጋጀት ማደግ
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እኛ እንደምናምነዉ 

ወጥ የሆነ ትብብር፣ የሽርክና ስራና የመረዳዳት እንቅስቃሴዎች ቤተሰቦች 
በጤና ላይና በትምህርት ላይ መዋእለ ንዋይ ማፍሰሳቸዉ ጠቃሚ እንደሆነ 
እንዲሰማቸዉ እንደሚያደርግ እናዉቃለን፡፡

እኛ እናዉቃለን 

ዝግጁ መሆን ለመንቀሳቀስ 
መዘጋጀት ማደግ

የ Thrive by Five ስራ የሚቀረፀዉና 
የሚመራዉ በሚከተሉት አስተሳሰቦች 
ነዉ፤

•  የቤተሰብና የማህበረሰብ ሽርክና

•  የፕሮግራም ግምገማና ቀጣይነት 
ያለዉ መሻሻል

•  የሲስተሞች ትብብርና የጋራ ስራዎች

•  ፍትህና አቅርቦት



ከመንግስት ኤጀንሲዎችና 
ተቋማት ጋር አብሮ በመስራት 
Thrive by Five ቀድሞ 
የነበሩ ስራዎች ላይ በጋራና 
በትብብር መስራትን 
ይጠይቃል ይህም ቀደም 
ብለዉ በተወለዱ ህፃናት 
ጤና እና እንክብካቤ፣የጨቅላ 
ህፃናት እድገትና ትምህርት 
ላይ አጠቃላይ እርዳታ 
ለሚያስፈልጋቸዉ የወረዳ 
ቤተሰቦችን ችግር መፍታት 
ይፈልጋል፡፡

ስለ

Thrive by Five ለዲስትሪክት ቤተሰቦችና ለአገልግሎት 
አቅራቢዎች በእኛ በኦንላይን መረጃ ቋት ጋር በመሆን የመረጃ 
ማሰባሰብ ስራን ያስተላልፋል፡፡ ቤተሰቦች እንክብካቤ ሰጪዎችና 
አቅራቢዎች በ ጤና፣በቅድሚያ እድገት፣በቅድሚያ እንክብካቤና 
ትምህርት እንዲሁም በቤተሰብ ድጋፍ ላይ ያሉትን መረጃዎች 
በሙሉ ማየት ይችላሉ፡፡ 

ለተጨማሪ መረጃ፣ thrivebyfive.dc.gov ን ይጎብኙ።

የኛ የሰራተኛ ቡድን የኤጀንሲዎችና ከፍተኛ የሆኑ የችግር 
አካባቢዎችንና አሰራሮችን፣ በጤና አሰጣጥና በትምህርት የሚታዩ 
ልዩነቶችን እንዲሁም የፈጠራ ምሳሌዎችንና አዎንታዊ ዉጤቶችን 
ለሚሰሩ ድርጅቶች አማካሪ ቡድን ነዉ፡፡ 

በከንቲባ Mayor Muriel Bowser የተከፈተዉ Thrive by Five 
DC የወረዳዉ የመጀመሪያ አጠቃላይ አነሳሽ ሲሆን በእናቶችና 
በህፃናት ጤና፣በልጆች እድገትና ቅድመ ትምህርት ላይ ትኩረቱን 
አድርጓል፡፡ 

የሰራተኛ 
ቡድን 

“የልጁ የመጀመሪያ 
አመታት እጅግ 
ጠቃሚ በመሆኑ 
በዚህ ወሳኝ የእድገት 
ጊዜ ቤተሰቦችና 
እንክብካቤ ሰጪዎች 
የልጁ የመጀመሪያ 
አስተማሪና አስፈላጊ 
ደጋፊ ናቸዉ፡፡” 

—ከንቲባ  
Muriel Bowser 

•  ትምህርት ጤናንና የሰዉ 
አገልግሎቶችንበማገናኘት ለ ልጆች 
የተሻለ ዉጤቶችን መፍጠር ነዉ 

•  በእናቶችና በቤተሰቦችመካከል ያለዉን 
የአቅርቦትናየአገልግሎት ግንዛቤ 
ማስፋት፡፡ 

•  የከተማዉን ሰፊ የሆነዉንየቅድመ ጤናና 
የመማር አቅርቦቶችን ለነዋሪዉ ማሳየት 

•  ለእናቶች፣ለጨቅላ ህፃናትና ለልጆች 
በሚሆኑ ዉጤቶች ላይ 
ለማሻሻልበጤናና በትምህርት ላይ የጋራ 
ርብርብ መፍጠር 

የኛ ግቦች

የአስተባባሪ 
ካዉንስል 

የ Thrive by Five አስተባባሪ ምክር ቤት የዲስትሪክትና 
የማህበረሰብ ደረጃ ጅምሮችን እመርታ ለመለካት የሚሰራ ሲሆን፣ 
ትኩረቱም የእናቶችና የጨቅላ ሕጻናትን የጤና ውጤቶች ማሻሻልና 
ከወሊድ እስከ አምስት ዓመት ድረስ ጤናማ የልጅ ዕድገትን 
ማዳበር ነው።

የመረጃ ዌብሳይት 

አጋሮቻችን


