ግለ ታሪክ
Dr. Gregory Hutchings, Jr. በጁላይ ወር የአሌክሳንድሪያ ከተማ የሕዝብ ት/ቤቶችን በዋና ተቆጣጣሪነት ለመምራት ሲመጡ
በአሌክሳንድሪያ ውስጥ የሚኖሩ ለተወሰኑ ሰዎች ፊታቸው አዲስ አይሆንም፡፡
Dr. Hutchings ራሳቸው የ T.C. Williams High School ምሩቅ ናቸው፡፡ የ ACPS የኃላፊነት ደረጃዎችን ያለፉ ሲሆን
በPatrick Henry, Polk, Mount Vernon, እና William Ramsay Elementary Schools ከዚያም በ Francis C.
Hammond Middle School ትምህርታቸውን ተከታትለዋል፡፡ በT.C. Williams High School በ1995 ከመመረቃቸው
በፊት በተማሪነት ዘመናቸው፣ የ2ኛ ደረጃ የትራክና የመስክ ቡድን፣ የአሜሪካ የወደፊት ቢዝነስ መሪዎች ክበብ አባል፣ የነባር ተማሪዎች
ተቀዳሚም/ፕሬዚዳንት ሆነው ሰርተዋል፡፡ የተመራቂ ተማሪዎች የውዝዋዜ ቡድን መሪም ነበሩ፡፡
Dr. Hutchings ዋና ተቆጣጣሪ ከመሆናቸው በፊት የቅድመ አፀደ ሕጻናት – 12 ኢኒሺዬቲቭስ ዳይሬክተር እና የACPS
መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራሞች ዳይሬክተር ሆነው በመስራት የዓለም አቀፍ ባካሎሪያ (IB) ፕሮግራም የእጩነት ምዕራፍን
የጀመሩ ሲሆን ከዚያ ጊዜ ጀምሮም ፕሮግራሙ በ Jefferson-Houston School ውስጥ ተግባራዊ ሆኗል፡፡ ከስርዓተ ትምህርት ክፍሉ
ጋር በመተባበር በ ACPS ውስጥ አዲስ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ስርዓተ ትምህርቶችን ትግበራ ላይ ሰርተዋል፡፡
በ2013፣ በክሊቭላንድ ከተማ ዳርቻ፣ ኦሃዮ የሚገኘው Shaker Heights Schools ዋና ተቆጣጣሪ ሆኑ፡፡ በእርሳቸው አመራር
ስር ከማህበረሰብ ባለድርሻዎች፣ አስተዳዳሪዎችና መምህራን ጋር ተባብረው በመስራት የስኬት ክፍተትን ለመሙላትና ሁሉም ዓይነት
የጀርባ ታሪክ ያላቸው ተማሪዎች ለስኬታማነት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን፣ መሳሪዎችና ዕድሎችን ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ ሰርተዋል፡፡
ከዚም በተጨማሪ፣ ቅድመ አፀደ ሕጻናትን ጨምሮ በሁሉም የክፍል ደረጃ ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች በሙሉ የ IB ፕሮግራም
የሚያቀርብ ዲስትሪክትን ከሚመሩ በሰሜን አሜሪካ ከሚገኙ ስምንት ዋና ተቆጣጣሪዎች መካከል አንዱ እርሳቸው ነበሩ፡፡ Dr.
Hutchings የዲስትሪክቱን ግቦች ለማሳካት የሚያስችል ስትራቴጂክ ዕቅድ ቀርጸው ለመተግበር ከት/ቤቱ የቦርድ አባላትና
አስተዳዳሪዎች ጋር በቅርበት ሰርተዋል፡፡ ወደ ACPS ከመምጣታቸው በፊት ለአምስት ዓመታት ያህል በዋና ተቆጣጣሪነት ሰርተዋል፡
፡
አንጋፋ መምህርና አስተዳዳሪ የሆኑት Dr. Hutchings በመካከለኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃዎች በአስተማሪነትና በአመራር ቦታ
ላይ የሰሩ ሲሆን በማዕከላዊ ጽ/ቤት አስተዳደራዊ ኃላፊነትም ላይ ሰርተዋል፡፡ የማስተማር ስራቸውን የጀመሩት ማናሳስ ውስጥ
በሚገኘው Prince William County Public Schools ሲሆን ከዚያም በ Richmond Public Schools ረዳት
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር ሆነው ሰርተዋል፡፡ ናሽቪል፣ ቴኔሲ ውስጥ ከረዳት የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህርነት ወደ
መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህርነት ዕድገት አገኙ፡፡ የተማሪዎችን ስኬት በማሳደግና በግዛቱ ውስጥ ቁጥር አንድ መካከለኛ ደረጃ
ት/ቤት እንዲሆን በማስቻላቸው በቴኔሲ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች ማህበር የዓመቱ ምርጥ የቴኔሲ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ
መምህር ሆነው ተመርጠዋል፡፡
Dr. Hutchings ከ Old Dominion University በኢንተርዲስፕሊናሪ ጥናት የባችለር ዲግሪ ያላቸው ሲሆን ከ George
Mason University ደግሞ በኢጁኬሽናል ሊደርሺፕ የማስተርስ ዲግሪ አግኝተዋል፡፡ በ2010 ከ College of William and
Mary የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በኢጁኬሽናል ፖሊሲ፣ ፕላኒንግ ኤንድ ሊደርሺፕ አግኝተዋል፡፡

