
 
 

የሰው ሐይል አገልግሎት 
ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS  

(አርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች) 
ጊዜያዊ መርሀግብር* ዳይሬክተርን  

ለመምረጥ፣ DREW ELEMENTARY SCHOOL – ተሻሽሎ 

*ይህ የዳይሬክተር መረጣ ጊዜ ሰሌዳ በ Arlington Public Schools ላይተገበር ይችላል ይህም ወደ ዳይሬክተር ቦታ እንዲተላለፍ 
ፕሪንሲፓሉ የሚጠይቅ ከሆነ እና ሱፐርኢንቴንዳንት ደግሞ ያንን ፕሪንሲፓል ለትምህርት ቦርድ እንዲመደብ የሚጠቁም ከሆነ ነው 
ወይም ሱፐርኢንቴንዳንት የሚቀመጥ ፕሪንሲፓል እንዲቀመጥ የሚጠይቅ እንደሆነ ነው፡፡  

ጃንዩወሪ 11, 2018 ዶ/ር. Patrick Murphy እና ዶ/ር. Kristi Murphy፣ የሰው ሀይል አስተዳደር ምክትል ተቆጣጣሪ፣ ከሰራተኞች እና 
ወላጆች/ የማህበረሰብ አባላት ጋር ስብሰባ ይቀመጣሉ ይህም ከ Drew Model School፣ Abingdon Elementary፣ 
Hoffman-Boston Elementary፣ Oakridge Elementary፣ Patrick Henry Elementary እና Randolph 
Elementary School ሲሆን፣ አላማው አዲስ ዳይሬክተር ለማስመረጥ የሚደረግ ሂደት ላይ ለመምከር እና፣ አዲስ 
ትምህርት ቤት በሚከፈትበት ወቅት የሚያጋጥሙ እድሎች እና ተግዳሮቶች ምን ምን እንደሆኑ እና በአዲስ ዳይሬክተር 
ውስጥ የሚፈለው ግብአት ምን እንደሆነ ግብአት ለመስጠት ነው፡፡   
 

ጃንዩወሪ 18, 2018 የዳይሬክተሩን ቦታ በአካባቢው እና በብሄራዊ ደረጃ ለማስተዋወቅ ነው፡፡ ይህም የተለያዩ ድረገጾች ላይ ማስታወቂያ
ማለትም እንደ Education Week (ኤጁኬሽን ዊክ)፣ Washington Post (ዋሺንግተን ፖስት)፣ the American 
Association of School Administrators (AASA) (ዘ አሜርካን አሶሴሽን ኦፍ ኤለመንታሪ ስኩል ፕሪንሲፓልስ) 
እና National Association of Elementary School Principals (NAESP) (ናሽናል አሶሴሽን ኦፍ ኤለመንታሪ 
ስኩል ፐሪንሲፓልስ) የሚያካትት ነው፡፡ 
 

ጃንዩወሪ 18, 2018 ስኩል ቶክ ወደ ትምህርት ማህበረሰብ እና ሰራተኛዎች የሚላክ ሲሆን ይህም አዲስ ትምህርት ቤት በሚከፈትበት ወቅት
የሚያጋጥሙ እድሎች እና ተግዳሮቶች ምን ምን አንደሆኑ እና ለአዲሱ የ Drew Elementary School ከዳይሬክተር 
የሚፈለገው ባህሪይ ምን ምን እንደሆና ለማወቅ ይቻል ዘንድ ነው፡፡ በተጨማሪም ሊንኩ በትምርት ቤቱ ድረገጽ ላይ እስከ: 
February 8, 2018 ድረስ የሚቀመጥ ይሆናል፡፡ 

ፌብሩዋሪ 23, 2018 አዲስ ትምህርት ቤት በመክፈት ወቅት የሚያጋጥሙ እድሎች እና ተግዳሮቶች ምን ምን እንደሆኑ መጋራት እና በአዲሱ
Drew Elementary School ዳይሬክተር ውስጥ ሊታዩ የሚያስፈልጉ ባህሪያት ምን ምን እንደሆኑ መጋራት ነው፡፡     
(ማስታወሻ: ተወዳዳሪዎች ቃለመጠይቅ ላይ የሚቀመጡ ሲሆን የምላሽ መረጃ እንዲደርሳቸው የሚደረገ ይሆናል፡፡) 
 

የማርች ሳምንት 5, 2018 የመጀመሪያው ደረጃ ቃመጠይቅ - ሱፐር ኢንቴንዳንት እና ኤክሰኪዩቲቭ የአመራር ቡድን ሰራተኞች ከፍተኛ ብቃት 
ያላቸው ተወዳዳሪዎች ቃለመጠይቅ ያደርጋሉ፡፡  የመጀመሪያውን ውድድር ስኬታማ በሚሆን መንገድ የሚያልፉ 
ተወዳዳሪዎች ወደሁለተኛው ዙር የሚያልፉ ይሆናል፡፡ 
 

የማርች ሳምንት 12, 2018 ሁለተኛ ዙር ቃለመጠይቅ – ኮሚቴው ተወዳዳሪዎችን ቃለመጠይቅ ያደርግ እና ያለውን ምላሽ ለሱፐርኢንተንዳንት 
ይልካል፡፡ 

 ክሮስ ሴክሽናል ፓናል: ምክትል ሱፐርኢንቴንዳንት የሰው ሀይል አስተዳደር፣ የአስተዳደራዊ አገልግሎት 
ሱፐርኢንቴንዳንት፣ 1 ሱፐርቫይዘር፣ 1 ዳይሬክተር  

 3  አስተማሪዎች እና 3 ወላጆች ከ Drew Model School 
 1 አስተማሪ እና ተማሪ እና 1 ወላጅ ከ Abingdon Elementary፣ Hoffman-Boston Elementary፣ 

Oakridge Elementary፣ Patrick Henry Elementary እና Randolph Elementary School 
 

ዳይሬክተር እና ሱፐርቫይዘር(ሮች) በአስተዳደራዊ አገልግሎት፣ የሰው ሀይል እና መማር ማስተማር እና ትምህርት 
ሱፐርሲንቴንዳንት እና ምክትል ሱፐር ኢንተንዳንት የሚመረጡ ሲሆን የሰራተኞች ተወካይ በ Drew ሰራተኞች የሚመረጥ 
ይሆናል፡፡ ምክትል ሱፐር ኢንቴንዳንት የሰው ሀይል እና የ Adjacent Elementary School ዳይሬክተር የአንደኛ ደረጃ 
አስተማሪ ተወካዮችን የሚመርጥ ይሆናል፡፡ የሰው ሐይል አገልግሎቶች ረዳት ዋና ተቆጣጣሪ እና Adjacent 
Elementary School ርዕሰ መምህር የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት መምህራን ተወካዮችን ይመርጣሉ፡፡ PTA 
ወላጅ/ማህበረሰብ ተወካዮችነ የሚመርጥ ይሆናል፡፡  
 

የማርች ሳምንት 12, 2018 ሶስተኛ ዙር ቃለመጠይቅ (ቆች) – ሱፐርኢንቴንዳንት የተመረጡ ተወካይ (ዮችን) ቃለመጠይቅ ያደርጋል፡፡ 
 

አፕሪል 5, 2018 ሱፐርኢንቴንዳንት ለትምህት ቤት ቦርድ ጥቆማውን ይልካል፡፡
 


