ርዕሰ ገጽ - ርዕሰ መምህር፣ ራንዶልፍ

የሰው ሐይል አገልግሎት
የአርሊንግተን የሕዝብ ት/ቤቶች ጽቤት
ጊዜያዊ ርዕሰ ገጽ*
የራንዶልፍ 1ኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህርን ለመምረጥ የተዘጋጀ ነው
ጁን 2016
ሰኞ፣ ጁን 13/2016

ዶ/ር ፓትሪክ መርፊ እና ዶ/ር ክሪስቲ መርፊ የአዲስ ርዕሰ መምህር መረጣን በተመለከተ ባሉት አካሄዶች ላይ
ለመወያየት በማሰብ ከሰራተኞች ጋር ስብሰባ የሚኖራቸው ሲሆን ይህም የሽግግር ሂደቱንና ወደፊት የሚደረገውን
ስብሰባ በተመለከተ መረጃ የሚለዋወጡበት ነው፡፡ የአዲስ ርዕሰ መምህር መረጣን በተመለከተ ባሉት አካሄዶች ላይ
የሽግግር እና የክትትል ውይይትን ለማሳወቅ የሚያስችል የስኩል ቶክ መልዕክት ለራንዶልፍ 1ኛ ደረጃ ት/ቤት
አንዲደርሰው ተደርጓል፡፡

አርብ፣ ጁን 17/2016

የርዕሰ መምህሩን የስራ መደብ በአካባቢና በሃገር አቀፍ ደረጃ ማስተዋወቅ፡፡ ይህ ተግባር የሚያካትተው በተለያዩ ድረ
ገጾች ላይ ማስታወቂያዎችን መልቀቅን ሲሆን ለምሳሌም የቨርጂኒያ 1ኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሳነመምህራን ማህበር
(VAESP)፣ የ1ኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሳነመምህራን ብሄራዊ ማህበር(NAESP)፣ ኤዱኬሽን ዊክ፣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት፣
የላቲኖ አስተዳዳሪዎችና ተቆጣጣሪዎች ማህበር፣ የጥቁር መምህራን ብሄራዊ ጥምረት፣ የጥቁር አስተዳዳሪዎች ብሄራዎ
መድረክ፣ የባለሁለት ቋንቋ ትምህርትና ብሄራዊ የላቲኖ ትምህርት ቅንጅት ብሄራዊ ማህበር ይገኙበታል
(እያንዳንዱ የሕትመት ውጤት የራሱ የሆነ ማስታወቂያ ቀነ ገደብ አለው፡፡)

ረቡዕ፣ ጁን 22/2016

ዶ/ር ፓትሪክ ኬ. መርፊ እና ዶ/ር ክሪስቲ መርፊ ከሰራተኞች ጋር ከቀኑ 1:30 p.m. ጀምሮ ስብሰባ የሚኖራቸው ሲሆን
አዲስ ርዕሰ መምህር ለመምረጥ ስለሚኖረው የአሰራር ሂደት፣ የት/ቤቱን ጥንካሬዎች በተመለከተ ስላሉት ግንዛቤዎች፣
ት/ቤቱ ስላጋጠሙት ግዙፍ ተግዳሮቶች እና አዲሱ ርዕሰ መምህር እንዲኖራቸው ስለሚጠበቁ ችሎታዎች ውይይት
ይደረጋል፡፡ ይህ መረጃ በራንዶልፍ ድረ ገጽ በኩል የሚገለጽ ይሆናል፡፡ ከመድረኩ የሚሰጥ ግብረ መልስ ለሁለት
ሳምንት ያህል ክፍት ሆኖ የሚቆይ ሲሆን በእንግሊዝኛና ስፓኒሽ ቋንቋ ይቀርባል፡፡

አርብ፣ጁን 24/2016

በቃለ መጠይቅ አድራጊ ኮሚቴ ውስጥ በአባልነት የሚሰሩ ሰራተኞችን ለመምረጥ የሰራተኛ የምርጫ ሂደት ይኖራል፡፡

ሰኞ፣ ጁን 27/2016

ዶ/ር ፓትሪክ ኬ. መርፊ እና ዶ/ር ክሪስቲ መርፊ ከወላጆች/የማህበረሰቡ አባላት ጋር ከምሽቱ 7:00 ሰዓት. ጀምሮ
ስብሰባ የሚኖራቸው ሲሆን አዲስ ርዕሰ መምህር ለመምረጥ ስለሚኖረው የአሰራር ሂደት፣ የት/ቤቱን ጥንካሬዎች
በተመለከተ ስላሉት ግንዛቤዎች፣ ት/ቤቱ ስላጋጠሙት ግዙፍ ተግዳሮቶች እና አዲሱ ርዕሰ መምህር እንዲኖራቸው
ስለሚጠበቁ ችሎታዎች ውይይት ይደረጋል፡፡ ይህም መረጃ በራንዶልፍ ድረ ገጽ በኩል የሚገለጽ ይሆናል፡፡ ከመድረኩ
የሚሰጥ ግብረ መልስ ለሁለት ሳምንት ያህል ክፍት ሆኖ የሚቆይ ሲሆን በእንግሊዝኛና ስፓኒሽ ቋንቋ ይቀርባል፡፡

የሐምሌ ወር ሁለተኛ ሳምንት

የት/ቤቱን ጥንካሬዎች፣ ት/ቤቱ ስላጋጠሙት ግዙፍ ተግዳሮቶች እና አዲሱ ርዕሰ መምህር እንዲኖራቸው ስለሚጠበቁ
ችሎታዎች በራንዶልፍ ድረ ገጽ ላይ መረጃዎችን መለዋወጥ፡፡ (ማስታወሻ፡ ቃለ መጠይቅ የሚደረግላቸው አመልካቾች

የግብረ መልስ መረጃው እንዲደርሳቸው ይደረጋል፡፡)
የጁላይ ወር አራተኛው ሳምንት

የመጀመሪያ ዙር ቃለ መጠይቅ - አብዛኛውን መስፈርት የሚያሟሉ አመልካቾች በተቆጣጣሪውና በሰራተኞች ቃለ
መጠይቅ ይደረግላቸዋል፡፡ ሂደቱን በሚገባ ያለፉ አመልካቾች ለሁለተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ ወደ ኮሚቴው ይተላለፋሉ፡
፡

ሶስተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ - ኮሚቴው አመልካቾችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ ግብረ መልሱን ለዋናው ተቆጣጣሪ
ያቀርባል፡፡
የነሐሴ ወር የመጀመሪያ ሳምንት

ሶስተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ(ቆች) - ዋናው ተቆጣጣሪ ለተመረጡ ዕጩ አመልካቾች ቃለ መጠይቅ ያደርጋል፡፡ ዋናው
ተቆጣጣሪ ምክረ ሃሳቡን ለት/ቤቱ ቦርድ በማቅረብ በነሐሴ ወር ስብሰባው ወቅት ተገቢውን ውሳኔ እንዲያሳልፍ
ይጠይቃል፡፡ የነሐሴው የስብሰባ ቀን የሚወሰነው ጁላይ 1 በኋላ ነው፡፡

*የአርሊንግተን የሕዝብ ት/ቤቶች ርዕሰ መምህር ወደ ራንዶልፍ ርዕሰ መምህርነት ቦታ ለመዛወር ከጠየቁና ተቆጣጣሪውም የርዕሰ መምህሩን ጥያቄ
የሚደግፍ ሃሳብ ለት/ቤት ቦርድ አቅርበው ከጸደቀ ይህ ለራንዶልፍ 1ኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር ለመምረጥ የተዘጋጀው ርዕሰ ገጽ አገልግሎቱ ሊቋረጥ
ይችላል፡፡
ሁለተኛው ዙር የቃለ መጠይቅ አድራጊ ኮሚቴ እንዲኖረው የታሰበ የአባላት ስብጥር
ክሪስቲ መርፊ፣ ሰብሳቢ

ረዳት ተቆጣጣሪ፣ ሰው ሐይል አገልግሎት

ሲንቲያ ጆንሰን

ረዳት ተቆጣጣሪ፣ አስተዳደራዊ አገልግሎቶች

ሁለት ርዕሳነ መምህራን

በሲንቲያ ጆንሰን እና ክሪስቲ መርፊ የተመረጡ

አራት መምህራን ከራንዶልፍ

በሰራተኞች የተመረጡ+

አራት ወላጆች ከራንዶልፍ

በወላጅ አማካሪ ኮሚቴ የተመረጡ++

ከማስተማር ስራ ውጪ ያሉ ሁለት ሰራተኞች ከራንዶልፍ

በሰራተኞች የተመረጡ

ሁለት ሱፐርቫይዘሮች

በረዳት ተቆጣጣሪ የተመረጡ፣ ከትምህርት (ኮኒ ስኬልተን) እና ከሰው ሐይል
አገልግሎት (ክሪስቲ መርፊ)

+ፍላጎት ያላቸው ሠራተኞች ስማቸውን ለረዳት ተቆጣጣሪው፣ ሰው ሐይል አገልግሎት እስከ ሐሙስ ሰኔ 23/2016 ድረስ ማስተላለፍ አለባቸው፡፡
++የፒቲኤ ፕሬዚዳንት በቃለ መጠይቅ አድራጊ ኮሚቴ ውስጥ የሚያገለግሉ ወላጆችን ስም ዝርዝር እስከ ጁላይ 11/2016 ያቀርባሉ፡፡
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