ﭘﺮوژه  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﭘﻞ ﺑﺮای آﻣﻮزش
رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۹
اﭘﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ »ﻃﺮح ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﮋادی« ﯾﺎ »«REJI
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح را اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮاﻣﻊ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ »ﺟﺮج ﻓﻠﻮﯾﺪ« راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
»ﻟﯿﺰا ﺟﮑﺴﻮن« ،ﻣﻌﺎون ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﭘﻞ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه از اﻋﻼم ﭘﺮوژه  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺧﻮد  ۳ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ آن را اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و آﻣﻮزﮔﺎران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦﻫﺎ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻮاﻣﻌﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ«.
اﭘﻞ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ »ﻣﺮﮐﺰ  «Propelاﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﺎب
ﻧﻮآوری و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ » «HBCUﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن در داﻧﺸﮕﺎه »آﺗﻼﻧﺘﺎ« ﻣﺴﺘﻘﺮ
اﺳﺖ.

ﻣﺮﮐﺰ Propel
ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اپ ،واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻫﻨﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﭘﻞ ﮐﻪ از زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آﻣﻮزش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ اﭘﻞ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﻨﺪ و ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺮوژه دوم در ﻃﺮح  REJIﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح »آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﭘﻞ« در »داونﺗﺎون« دﯾﺘﺮوﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ »ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن« راه اﻧﺪازی ﺷﺪه روی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦﻫﺎی
ﺟﻮان ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را درﺑﺎره ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﯾﮏ دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ  ۳۰روزه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درﺑﺎره
دورهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اپ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ دوره دوم  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .اﭘﻞ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ  ۱۰۰۰داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ دو دوره آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﻮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ روی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .اﭘﻞ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ »Harlem
 «Capitalده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و در ﺻﻨﺪوق » «Clear Vision Impactﺗﺎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬای
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

