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Të nderuar prindër/kujdestarë

Re: Ndryshimet e stafit në Garfield

Sot dua të shkruaj për diçka që më është sjellë kohët e fundit në vëmendjen time. Është
theksuar se ka një numër prindërish në Garfield të cilët ndihen të shqetësuar për numrin
e stafit që është larguar së fundmi nga Garfield. Nuk e kam të qartë se sa prindër kanë
shprehur një shqetësim, por si Drejtoresha juaj, unë gjithmonë do të punoj shumë për të
adresuar çdo shqetësim. Unë gjithashtu do të jem gjithmonë i sinqertë me ju. Unë e
kuptoj që mund të ketë një perceptim që stafi mund të largohet sepse nuk kënaqet duke
punuar këtu dhe një perceptim se më shumë staf po largohet nga Garfield sesa shkollat   e
tjera.

Si Drejtor në Garfield që nga viti 2006, dhe tani një nga drejtuesit më jetëgjatë në Enfield,
jam krenar që i shërbej këtij komuniteti. Unë e kam parë shkollën përmes shumë
ndryshimeve pozitive. Unë gjithashtu e kam udhëhequr Garfield përmes shumë sfidave, në
veçanti pandeminë dhe tani krizën e kostos së jetesës që po prek njësoj si stafin ashtu edhe
prindërit.

Për shumë e shumë vite në Garfield ne kemi pasur mbajtje shumë të lartë të stafit. Ne
gjithashtu kemi pasur gjithmonë largim të stafit pasi ky është një proces i natyrshëm.
Ndonëse nuk mund t'ju jap detaje specifike se përse u largua secili anëtar i stafit në Garfield
(për arsye konfidencialiteti), mendoj se është e rëndësishme të shpjegoj kontekstin e
Garfield dhe në të vërtetë të gjitha shkollat   po punojnë nën të.

Faktet/informacionet kryesore
● Puna gjatë pandemisë ishte shumë sfiduese për të gjithë, duke përfshirë ata që punojnë

në shkolla
● Shumë njerëz zgjodhën të mos ndryshojnë punë gjatë pandemisë dhe tani po shohim se

kolegët zgjedhin lëvizjen e tyre të ardhshme në karrierë
● . Disa kanë pasur nevojë për një pushim nga puna/puna në arsimimi për shkak të

ndikimit të punës gjatë një pandemie. Ky është një model kombëtar në shkolla.

Arsyet kryesore kryesore për largimin e stafit nga Garfield 2021-2022
● Lëvizja jashtë zonës/gjetja e një pune më afër shtëpisë
● pension pas një qëndrimi të gjatë në Garfield 20+ vjet
● Ndryshimi/përparimi
● karrierës Pushim
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Vazhdim……………..

Faqe 2

Është e qartë se shumica e stafit që punon në Garfield qëndrojnë në Garfield për një
periudhë të gjatë kohore. Unë kam bërë disa analiza pasi shpesh faktet e qarta janë më të
dobishme.

Viti Mesatarja e shërbimit të stafit që u largua nga Garfield
2019-2020 9.56 vjet
2020-2021 9.49 vjet
2021-2022 10.28 vjet
* deri tani
2022-2023

14 vjet

Nga përvoja ime dhe njohuritë e shkollave, besoj se kjo është më e lartë se zakonisht
mbajtjen e stafit. Është e rëndësishme të kuptohet se efektet e pandemisë Covid dhe kriza e
kostos së jetesës po prekin gjithashtu stafin në Garfield. Është një pamje e Londrës dhe një
çështje kombëtare që puna në shkolla gjatë 2-3 viteve të fundit ka qenë shumë sfiduese.

Unë e kuptoj plotësisht se kur stafi largohet nga Garfield, nxënësit tanë mund ta kenë të
vështirë këtë. Ne ofrojmë mbështetje për nxënësit dhe gjithashtu kërkojmë që ju të na
tregoni nëse mendoni se fëmija juaj ka nevojë për mbështetje shtesë.

Është gjithashtu e rëndësishme të pranojmë se në Garfield ne punojmë shumë për të
rekrutuar njerëzit më të mirë dhe më të aftë për të punuar me ne. Me largimin e stafit, ne
kemi mirëpritur disa staf të ri, të cilët po rezultojnë të jenë një shtesë fantastike dhe tashmë
po bëjnë një ndikim të madh në cilësinë e arsimit në Garfield.

Për të 'rritur' (një nga vlerat e Garfield) dhe për t'u zhvilluar, është e pashmangshme që stafi
të largohet dhe kjo është ajo që ndodh në të gjitha shkollat.

Ju do ta dini se unë jam rregullisht në portë për të folur me prindërit dhe mirëpres të dëgjoj
pikëpamjet tuaja. Kam vendosur gjithashtu të rifut një Kirurgji Mujore të Drejtorëve, ku një
prind mund të takohet me mua. Do të ketë 20 minuta dhe do të kem disa brenda ditës së
shkollës dhe disa pas shkollës. Do të vendos detajet e ditëve dhe orëve të disponueshme në
Fletushkën e së Premtes së javës tjetër. Do të isha i kënaqur të flisja me ju për një filxhan
kafe/çaj.

Për prindërit që do të preferonin ta lexonin këtë në gjuhën e tyre amtare, unë kam
rregulluar që kjo të përkthehet (nga Google translate) në gjuhët tona kryesore të shtëpisë
dhe këto do të jenë të disponueshme në faqen tonë të internetit. Ne nuk jemi në gjendje të
marrim përgjegjësinë për saktësinë e përkthimit në Google, por shpresojmë që ai të jetë i
dobishëm.

Kërkoj mbështetjen tuaj të vazhdueshme dhe shpresoj se kjo letër ka reduktuar çdo
shqetësim që mund të ketë pasur një grup prindërish.

Ju sinqerisht

Karen Khwaja
Headteacher


