DRW script for family video
Përshëndetje. Unë jam Dr. Tony Watlington Sr. dhe kam nderin t'ju përshëndes sot si
Superitendent i Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. Nuk mund të isha më i lumtur që jam këtu me
ju në këtë qytet të madh. Besimi i vendosur tek unë për të udhëhequr këtë drejtori të shkëlqyer
në fazën tjetër të rrugëtimit të tij drejt përsosmërisë për çdo fëmijë në çdo shkollë është diçka
që unë e marr shumë seriozisht. Ka punë të vështirë përpara dhe unë jam i përkushtuar ta
udhëheq atë punë në mënyrë bashkëpunuese, të menduar dhe në një mënyrë që të mbaj
interesat më të mira të të gjithë studentëve në qendër të bisedës dhe vendimmarrjes sonë.
Si Superintendent, prioriteti im i parë është të dëgjoj dhe të mësoj. Stili im i udhëheqjes është
gjithëpërfshirës. Kështu që për 100 ditët e ardhshme, unë do të angazhohem me një numër të
madh të qytetarëve të Filadelfias, duke përfshirë ju – studentët dhe familjet që kemi privilegjin
t'u shërbejmë. Unë dua të njoh këtë qytet të madh, të mësoj se çfarë mendoni se Drejtoria bën
mirë dhe ku mendoni se nevojitet përmirësim për t'u siguruar që ne t'u shërbejmë mirë të gjithë
studentëve tanë.
T'ju shërbej mirë fillon me fitimin e besimit tuaj, dhe fitimi i besimit tuaj fillon me mua duke
dëgjuar për të kuptuar. Kjo është arsyeja pse unë personalisht po ju ftoj të merrni pjesë në një
sesion të ardhshëm dëgjimi dhe mësimi në mënyrë që të mund të dëgjoj dhe të mësoj
drejtpërdrejt nga ju. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të re të internetit – www.philasd.org/100days.
Atje mund të regjistroheni për një seancë të ardhshme dëgjimi dhe mësimi, të mësoni më
shumë rreth prioriteteve të mia për 100 ditët e para dhe të ndiqni përparimin tim në javët dhe
muajt e ardhshëm. Ajo që mësoj në muajt e ardhshëm do të rezultojë në një raport me gjetje
dhe rekomandime që do të ndihmojnë në udhëheqjen e punës sonë së bashku ndërsa
përgatitim çdo student për kolegj, karrierë dhe komunitet.
Faleminderit paraprakisht për këtë mundësi për të punuar në partneritet me ju. Mezi pres
udhëtimin tonë së bashku. Më e mira nuk ka ardhur ende.
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