
አመሰግናለው የት / ቤት ቦርድ ሊቀመንበር ታለንቶ ፣ ምክትል ሊቀመንበር ኦግራዲ እና ሁሉም የትምህርት ቤት ቦርድ 
አባላት ፣ በዚህ ወሳኝ ወቅት በትምህርት እድገት ውስጥ ለዚህ በጣም አስፈላጊ ቦታ መመረጤ ትልቅ ክብር ነው። 
አዳዲስ ፈታኝ ሁኔታዎች እና ጥርጣሬዎች እያጋጠሙን ነው ፣ ያ ቢሆንም ፣ ፈታኝ የሆነ በጀት ለማስተዳደር እና 
የእያንዳንዱን ተማሪ የትምህርት እና ማህበራዊ ስሜታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት አብረን እንሰራለን። 

የ አርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶችን በመቀላቀሌ ደስተኛ ነኝ ፣ እና ልዩነት ለመፍጠር ፣ ክፍተቶችን ለማረም 
እና ለሁሉም ተማሪዎች ዕድሎችን ለማስፋት ስለሚቻልባቸው መንገዶች ጥሩ ተስፋ አለኝ።  

አርሊንግተን የህዝብን ትምህርት ከፍ አድርጎ የሚያይ እና ንቁ በሆነ ህብረተሰብ ውስጥያለ የላቀ የትምህርት ቤት 
ክፍል ነው። የ APS ጠንካራ ብሄራዊ ዝና ለተሳታፊ እና ደጋፊ ወላጆቹ ፣ የተለያዩ የተማሪዎች ማህበረሰብ ፣ እጅግ 
በጣም ጥሩ ጥራት ያላቸው አስተማሪዎች እና አመራሮች ፣ ጠንካራ የትምህርት ፕሮግራሞች እና የተማሪ ደህንነት 
እና የአእምሮ ጤና ላይ አፅኖት መስጠቱ ምስክር ነው ፡፡ ለዚያም ነው የበላይ ተቆጣጣሪ ለመሆን ይህንን ጉዞ 
ለመጀመር የወሰንኩት። 

ሥራዬን በሁለት እጥፍ ልዩ በሆነው ትምህርት ክፍል ውስጥ የትምህርት ረዳት ሆኜ የጀመርኩ ሲሆን ላለፉት ሃያ 
ስድስት ዓመታት በየትምህርት ደረጃው በመስራቴ እድለኛ ሆኛለሁ ፡ እንደ መምህር ፣ ዋና ፣ የማዕከላዊ ጽ / ቤት 
አስተዳዳሪ እና ዋና ተቆጣጣሪ ፣ ሁሉም በባህል የተለያዩ ፣ የከተማ ስርዓቶች ተመሳሳይ ፍላጎቶች ፣ ፈተናዎች እና 
ዕድሎች ውስጥ የነበሩ ናቸው። እንደ የበላይ ተቆጣጣሪ ፣ በትምህርት ቤት እንቅስቃሴ እና በበጀት ተግዳሮቶች ላይ 
በምናገለግልበት ጊዜ በዲስትሪክቴ ማህበረሰብ ውስጥ መሳተፍን ቀዳሚ አድርጌያለሁ። 

እንደ አስተማሪነቴ ያሳለፍኩትን ዓመታት ብዙ ጊዜ ሳስብ ፣ የተማሪዎቻችን ስኬት በክፍል ውስጥ እንደሚከሰት 
ያስታውሰኛል ፣ እናም ለትምህርት የሚያነቃቁ መሣሪያዎቻቸውን ለአስተማሪዎቼም  ለማቅረብ የእኔ ቁርጠኝነት 
ነው ፡፡ አስተማሪዎች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እንዲሰሩ የተመደቡ ሲሆን ዋጋቸው ሊከፈላቸው ይገባል ፡፡ ከሁሉም 
በላይ እነሱ በሙያዊ እድገት ፣ በተገቢው ነገሮች እና ለስኬታቸው ዕውቅና በመስጠት የእኛን ድጋፍ ይፈልጋሉ ፡፡ 

ሁሉም ተማሪዎች ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁ መሆን አለባቸው ፣ እናም የመዳረሻ ፣ የዕድል እና የስኬት ክፍተቶችን 
በመዝጋት እያንዳንዱን ተማሪ መደገፋችንን ማረጋገጥ ግቤ ነው። ይህ ማለት በ APS ውስጥ ላሉት ሁሉም 
ተማሪዎች የላቀ ትምህርታዊ ደረጃን በላቀ ደረጃ በእኩልነት እና  በማካተት መነፅር አማካይነት ለማስቀጠል እና 
ለማሻሻል በጋራ ቃል መግባት አለብን። 

እኔ አፅእኖት የምሰጠው ሰዎችን በማዳመጥ እና ሁል ጊዜ አንድ ላይ በማምጣት የአመራር ባህል በመመስረት ነው ፡፡ 
ባላው ማህበራዊ መራራቅ አሁን ያሉብን ፈታኝ ሁኔታዎች እንኳን ቢኖሩም የአርሊንግተን ካውንቲ አመራሮችን ፣ 
ሰራተኞቹን ፣ ተማሪዎችን ፣ ወላጆችን እና ማህበረሰብን ለመተዋወቅ እጠብቃለሁ ፡፡ እራሴን ለማስተዋወቅ እና 
ከእርስዎ ለመስማት ሰኔ ውስጥ ተከታታይ የመስመር ላይ የማህበረሰብ ውይይቶችን እና የከተማ አዳራሽ 
ዝግጅቶችን አዘጋጃለው፡፡ ተጨማሪ ማብራሪያ በቅርቡ ይሰጣል። 

ይህ በወሰን ዕቅድ እና በአስቸጋሪ የበጀት እጥረት እና ፈጣን እድገት የተጠመዱ የት / ቤት እንቅስቃሴዎች  ዙሪያ 
ተፈታታኝ ችግሮች ያጋጠመው ማህበረሰብ እንደሆነ አውቃለው። የተማሪዎች ፍትሃዊ ውጤቶችን ለማሳካት 
መሰናክሎችን ለመስበር አንድ ላይ እንመጣለን ፡፡ ለሁሉም ተማሪዎች ውጤቶችን ለማሻሻል እና ልዩ ፍላጎቶቻቸውን 
ለማቃለል ጉልህ እድል አለ ፡፡ የተማሪዎቻችንን ሕይወት የበለጠ የሚያበለጽግ ለውጥ በአንድላይ መፍጠር 
እንችላለን።  

በሕይወቴ ውስጥ አስተማሪ እንድሆን ተጽዕኖ ያደረብኝ ፣ በእኔ ውስጥ ተሰጥኦን የተመለከተ ፣ እነዚያ ተሰጥኦዎችን 
ያዳበረ እና በምሠራው ሁሉ እራሴን እንድገፋ ባነሳሳኝ መምህር ምክንያት ነው ፡፡ በቤተሰቤ ከኮሌጅ ለመመረቅ 



የመጀመሪያዬ እንደመሆኔ መጠን ትምህርት በእርስዎ ፊት አዲስ ተቆጣጣሪ ሆኜ ለማገልገል በዚህ ምሽት መቆም 
እንድችል ያደረገኝ የማላውቀውን የእድገት በሮች ሊከፍት የሚችል ቁልፍ መሆኑን በጣም አውቃለሁ ፡፡ 

እንደ መደምደሚያም፣ ላለፈው አመት መሪ የነበረችው የበላይ ተቆጣጣሪ ሲንቲያ ጆንሰንን አመሰግናለሁ እናም 
በሽግግር ወቅት ከእርሷ ጋር በቅርብ ለመተባበር ዝግጁ ነኝ ፡፡ 

አስተማሪዎች እንደመሆናችን ሁላችንም ከተለዋዋጭ የትምህርት ገጽታ ጋር ለመላመድ የተቻለንን ሁሉ ጥረት 
እያደረግን ነው ፡፡ ይህ ራዕይን ፣ ራስን መወሰን ፣ ጥንቃቄ የተሞላበት ዕቅድ ፣ ችሎታ እና ብልህነት ይጠይቃል ፡፡ 
የአርሊንግተን አስተማሪዎች እና አስተዳዳሪዎች እነዚህን ባህሪዎች አሏቸው ፣ እናም ትብብራችንን እጠብቃለሁ ፡፡ 
ሁላችንም በ APS ውስጥ ለእያንዳንዱ ተማሪ የእድል በሮችን ለመክፈት አብረን እንስራ! 


