
የሰው ኃይል አገልግሎት
ARLINGTON የህዝብ ትምህርት ቤቶች

የ LONG BRANCH መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ርዕሰ መምህር/ት መረጣ ጊዜያዊ የጊዜ ሰሌዳ*

ማርች 5፣ 2019 Dr. Patrick K. Murphy፣ ዋና ተቆጣጣሪ እና Erin Wales-Smith፣ የሰው ኃይል ጊዜያዊ ረዳት ዋና ተቆጣጣሪ 
ማስታወቂያውን ለማጋራት እና በርዕሰ መምህር/ት ምርጫ ሂደቱ ላይ ለመወያየት ከማኅበረሰቡ እና ከ PTA ጋር ይገናኛሉ።  

ማርች 14፣ 2019 Dr. Patrick K. Murphy፣ ዋና ተቆጣጣሪ እና Erin Wales-Smith፣ የሰው ኃይል አገልግሎት ጊዜያዊ ረዳት ዋና 
ተቆጣጣሪ ማስታወቂያውን ለማጋራት እና በርዕሰ መምህር/ት ምርጫ ሂደቱ ላይ ለመወያየት ከሠራተኞች ጋር ይገናኛሉ።  

ማርች 15፣ 2019 የሰው ኃብት አስተዳደር ለሶስት ሳምንታት ያህል ክፍት የሥራ መደቡን ያስተዋውቃል።
ከኤፕሪል 4 – 18፣ 2019 School Talk ከግብረ-መልስ መስጫ አገናኝ ጋር ለት/ቤቱ ማኅበረሰብ ይላካል። 

አገናኝ እስከ ኤፕሪል 18፣ 2019 ድረስ በትምህርት ቤት ድረገጽ ላይ እንደተለጠፈ ይቆያል።

በኮሚቴው ውስጥ ለማገልገል ፍላጎት ያላቸውን ለመጠየቅ አገናኝ ለ Long Branch ሰራተኞች ይላካል።
ኤፕሪል 25፣ 2019 የት/ቤቱን ጥንካሬዎች፣ ት/ቤቱ ስላጋጠሙት ግዙፍ ተግዳሮቶች እና አዲሱ/ሷ ርዕሰ መምህር/ት እንዲኖራቸው ስለሚጠበቁ 

የባህሪና ችሎታ መገለጫዎች በት/ቤቱ ድረገጽ ላይ መረጃዎችን ማጋራት።  (ማስታወሻ፦ ቃለመጠይቅ ላይ የሚቀመጡ 
እጩዎች የምላሽ መረጃ እንዲደርሳቸው የሚደረግ ይሆናል።)

የሜይ 6፣ 2019 ሳምንት የመጀመሪያ ዙር ቃለ መጠይቅ - አብዛኛውን መስፈርት የሚያሟሉ አመልካቾች በዋና ተቆጣጣሪውና በሠራተኞች ቃለ 
መጠይቅ ይደረግላቸዋል።  ሂደቱን በሚገባ ያለፉ አመልካቾች ለሁለተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ ወደ ኮሚቴው ይተላለፋሉ።

የሜይ 6፣ 2019 ሳምንት
 

ሁለተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ – ኮሚቴው ተወዳዳሪዎችን ቃለ መጠይቅ ያደርግ እና ያለውን ምላሽ ለዋና ተቆጣጣሪ ይልካል።
 የፓነሉ ጥንቅር፡ የሰው ኃይል አገልግሎት ረዳት ዋና ተቆጣጣሪ፣ የአስተዳደር አገልግሎቶች ረዳት ዋና ተቆጣጣሪ፣ 

1 ርዕሰ መምህር፣ 4 መምህራን፣ 2 የድጋፍ ሰራተኞች፣ 4 ወላጆች፣ እና ከ 1-2 ተቆጣጣሪዎች።

የኮሚቴው ሰብሳቢ የሰው ኃይል አገልግሎት ረዳት ዋና ተቆጣጣሪ ወይም ተወካያቸው ናቸው።
የአስተዳደር አገልግሎቶች ረዳት ዋና ተቆጣጣሪ የርዕሰ መምህርን ተወካይ(ዮች) ይመርጣሉ።
የመማር-ማስተማር አገልግሎቶች ረዳት ዋና ተቆጣጣሪ የትምህርት አሰጣጥ ተወካይ(ዮች) ይመርጣሉ።
PTA ወላጅ/ማህበረሰብ ተወካዮችን የሚመርጥ ይሆናል። 

የሜይ 13፣ 2019 ሳምንት ሶስተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ(ቆች) – ዋና ተቆጣጣሪ የተመረጡ ተወዳዳሪ(ዎችን) ቃለ መጠይቅ ያደርጋል።

ሜይ 23፣ 2019 ዋና ተቆጣጣሪው ምክረ ሃሳቡን ለት/ቤቱ ቦርድ በማቅረብ፣ ሜይ 23፣ 2019 ሊደረግ በታቀደው ስብሰባው ወቅት 
ተገቢውን ውሳኔ እንዲያሳልፍ ይጠይቃል።

*በ Arlington Public Schools አሁን በሥራ ላይ ያለ/ች ርዕሰ መምህር/ት ለዝውውር ያመለከቱ ከሆነ እና ዋና ተቆጣጣሪው/ዋ ርዕሰ መምህሩን/ሯን ለትምህርት ቦርድ 
እንዲመደቡ ለመጠቆም ከወሰኑ ወይም ዋና ተቆጣጣሪው/ዋ አሁን በሥራ ላይ ያለ/ች ርዕሰ መምህር/ት ለመጠቆም የሚወስኑ ከሆነ፣ የርዕሰ መምህር መረጣው ይህን የጊዜ 
ሰሌዳ ላይከተል ይችላል። 


