
Randolph Principal Letter-Amharic 

 

ውድ የ Randolph Community አባላት፦  
 
በዚህ የ2015-16 የትምህርት ዘመን ማገባደጃ ወቅት የ Randolph የሽግግር ዕቅዶችንና አዲስ የትምህርት ቤት 
ርዕሰ መምህር ለመቅጠር የምናደርገውን ሂደት ልናካፍላችሁ እንወዳለን፡፡ 
 
አዲሱን ርዕሰ መምህር በመቅጠር ሂደት ውስጥ የትምህርት ቤቶች ዋና ሃላፊ የሆኑት Dr. Pat Murphy እና የሰው 
ሀይል ዘርፍ ም/ዋና ሀላፊ የሆኑት Dr. Kristi Murphy ከ Randolph ሠራተኞችና ከት/ቤቱ ማህበረሰብ 
አባላት ጋር በቅርብ ሆነው ይሰራሉ፡፡ ይህ የሽግግር ሂደት የሚከተሉትን ያካትታል፦ 

 አዲሱን ርዕሰ መምህር ለመምረጥ ከRandolph ማህበረሰብ አባላት ጋር ስብሰባዎች ተጠርተው 
ውይይቶች ማካሄድ፤  

 የሠራተኞችና የማህበረሰቡ አባላት አስተያየቶችን ለመስብሰብ የማህበረሰብ ጥናት ማካሄድ፤ 
 ያለውን ሁኔታ በአካባቢና በሀገር ደረጃ ማስተዋወቅ፤ 
 ጊዜያዊ የሥራ መሪ በጁላይ ወር መጀመሪያ መመደብ ወይም መሾም፣ እና  
 ብቁ ከሆኑት አመልካች እጩዎች ጋር ቃለ መጠይቅ ማካሄድ። 

  
በጁን 22 እና 27 Dr. Pat Murphy እና Dr. Kristi Murphy ሂደቱን ለማስጀመር ሁለት ስብሰባዎች በ 
Randolph ያካሂዳሉ፡፡  

 የRandolph ሰራተኞች ስብሰባ ዕሮብ ጁን 22 ቀን 1፡30 p.m. ላይ ይካሄዳል፡፡  
 ከወላጆችና ከማህበረሰቡ አባላት ጋር የሚካሄደው ስብሰባ ሰኞ ጁን 27 በ7፡00 p.m. ይካሄዳል፡፡  

 
ሁለቱም ስብሰባዎች አዲሱን ርዕሰ መምህር ለመቅጠር ኤፒኤስ (APS) የሚጠቀመውን ሂደት በሰፊው ለማብራራት 
ዕድል ይከፍታሉ። ይህም የ Randolph Elementary School ጠንካራ ጎኖችን የሚያሳዩ አስተያየቶችን 
ለመሰብሰብ፣ የት/ቤቱን ተግዳሮቶችን ለመጠቆምና ከአዲሱ የት/ቤቱ ርዕሰ መምህር የሚጠበቁትን ተፈላጊ 
ባህሪያትን የሚያጠቃልሉ ናቸው፡፡  
 
ቀጥሎም የተጠቃሚዎች አስተያየት ለመሰብሰብ፣ የአስተያየት መሰብሰቢያ ቅፆችን በእንግሊዘኛና በአስፓንኛ ቋንቋ 
በRandolph ዌብ ሳይት ላይ ለሰራተኞች፣ ለወላጆችና ለማህበረሰቡ አባላት ይለጠፋል። የዳሰሳ ጥናቱ ማገናኛዎች 
በAPS School Talk አማካኝነት ለሁሉም ወገን ይሰራጫል። የዳሰሳ ጥናቱ ከጁን 28 እስከ ጁላይ 11 በተከታታይ 
ለሁለት ሳምንታት ክፍት ሆኖ ይቆያል። የዳሰሳ ጥናቱ እንዳበቃ የአስተያየቶች ስብስብ ሁሉም ወገን እንዲያየው ዌብ 
ሳይቱ ላይ ይለጠፋል። 

 
Arlington Public Schools ልሁሉም ቁልፍ የአመራር ቦታዎች እንደምናደርገው ይህን ክፍት የሥራ ቦታ መጠነ 
ሰፊ በሆኑ ጋዜጦች እና ሙያዊ የትምህርት ጽሑፎች እንዲሁም ዌብ ሳይቶች በኩል በአካባቢና በሀገር ደረጃ 
ያስተዋውቃሉ፡፡ እነዚህም ማስታወቂያዎች በ on-line እና በ Washington Post እና በEducation Week፣ 
እንዲሁም በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል የVirginia and National Associations of Elementary School 
Principals፣ National Alliance of Black School Educators እና National Latino Education 
Network በመሳሰሉ ማህበራት ኦንላይን እና የታተሙ የምልመላ ማስታወቂያዎች ላይ እንዲታተም ይደረጋል።  
 
በጁላይ ወር ውስጥ የምናካሂዳቸው ቃለ መጠይቆች ቀናትን ለመወሰን የRandolph ሰራተኞችና የወላጆች 
ተወካዮችን የሚያካትት ስብሰባ በማድረግ ጊዜያዊ እቅድ ይወጣል፡፡  
 
ከጁላይ መጀመሪያ ላይ ጀምሮ የትምህርት አሰጣጥ ክፍል፣ የተማሪዎች አገልግሎት ክፍልና የልዩ ትምህርት መስጫና 
የአስተዳደር ክፍሎች ከጊዜያዊ ስራ መሪ ጋር ስብሰባ በማካሄድ የ2016-17 የትምህርት ዘመን ስራ የሚያግዝ እቅድ 
ያወጣሉ፡፡  
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በኦገስት ውስጥ አዲሱን ርዕሰ መምህር ለመሾም ያለንን ሀሳብ ለት/ቤቱ ቦርድ አቅርበን የ2016-17 የትምህርት 
ዘመን ለማስጀመርና አዲሶቹን ሠራተኞችና ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት እንጀምራለን፡፡  
 
አስፈላጊ መረጃዎችን በየጊዜው እንደምንሰጣችሁ ቃል እየገባን ከRandolph ማህበረሰብ ጋር በሚቀጥሉት 
ሳምንታት በቅርብ ለመስራት ናፍቆታችን ነው። 
 
ከአክብሮት ጋር 
 
Patrick K. Murphy, Ed.D. 
ዋ/ሀላፊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


