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Sevgili Clonlara aileleri ve dostları, 
 
Bu mektubu yazarken 2005 yılında yazdığım orijinal vizyonu tekrar okudum. Henüz yeni 
başlamıştım yönetici müdürlük görevime. Annemin, Pat Montgomery, kurduğu okulu korumak ama 
aynı zamanda ihtiyaçları görerek ona uygun değişiklikler yapmayı planlıyordum. Her şeyin ötesinde 
Clonlaranın sürekliliğini sağlamak istiyordum. Herzaman ailelerimize ve öğrencilerimize kişiye özel 
ve destekleyici bir hizmet sunmak istiyordum. Raporlarımızın doğru ve ulaşılabilir olmasını 
istiyordum.  Fiziki ve online varlığımızın kolayca ulaşılabilir ve etkileyici olmasını istiyordum. Ve tabii 
ki, Clonlaranın büyümeye ve değişimlere hazırlıklı olmasını istiyordum. 
 
Amacımızdan ve felsefemizden uzaklaşmadanClonlaranın tüm bunları gerçekleştirmiş olmasından 
dolayı çok gururlu ve müteşekkirim.  Pandemi hepimizin hayatını olumsuz etkiledi ama bana 
Clonlaranın ne kadar dayanıklı ve  gerekli olduğunu  gösterdi. Daha güzeli ise, hala hizmet 
kalitemizi sürekli arttırmayı sürdürüyor olmamız. Çok yakında, hazırladığımız online portalımızı 
kullanmaya başladığınızda bu önemli gelişimi deneyimlemiş olacaksınız.  
 
Tabii ki tüm bu gelişimler sadece benim eserim değil. Yapmış olduğum en önemli iş, yaptığı işi 
benden çok daha iyi yapabilecek bir ekibi oluşturmuş olmam. Clonlaranın misyon ve felsefesini 
derinden kavrayan ve annemin attığı tohumu geliştirerek besleyen kişilerdi bunlar.  Gurur ve 
minnettarlıkla söyleyebilirim ki ekibimiz bu eğitim kalitemizi ve siz kayıtlı ailelerimize sunulan 
hizmetleri en üst düzeyde karşılayacak niteliktedir. 
 
Clonlara programları sürekli gelişerek büyümeye devam etmektedir. Düzenlediğimiz etkinlik ve 
aktiviteler sizi şimdi dünyanın her bir yanıyla bir araya getirmekte.  Sistemimiz ve işleyişimiz son 
derece güçlü olup eğitim danışmanlarımız kişisel ve özenli hizmetlerinden dolayı sürekli takdir 
edilmekte, gecikme ve eksiklerimiz çok nadir yaşanmaktadır. Lider ekibimiz eğer bir sorunla 
karşılaşılırsa azami ilgi ve çabayı göstererek en kısa zamanda çözüm üretmektedir. 
Organizasyonumuzun tamamında güven kültürümüzü yaşatmaya tümüyle bir adanmışlık olduğunu 
biliyorum. Bunların tamamı hem sizin bizimle yaşayacağınız deneyimi hem de bizim bunları 
geleceğe taşıyabilme yetilerimizi güçlendirmektedir. 
 
Bu mektup hem bir sona hem de bir yeni başlangıca damgasını vuruyor. Şu andaki Yönetici 
müdürlük görevimden Haziran sonunda emekliye ayrılmış olacağım. Kendisiyle onur ve  sonsuz 
güven duyduğum Sofia Gallis görevimi devralacak, kendisini ve beraber çalıştığı ekibini 
önümüzdeki aylarda daha yakından tanıyacaksınız. Clonlara ile bağımı Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevim ile sürdürmeye devam edeceğim. Elbette ki, Clonlara ile tarihi ve gönül bağım ve önderlik 
görevim her daim sürecektir. 
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Clonlara ile emin ellerde olduğunuzu biliyorum. Ve her zaman olduğu gibi öğrenme ve eğitim 
yolculuğunuzun çok keyifli olmasını diliyorum! 
 
Saygılarımla, 

 
 
 

Chandra Montgomery Nicol 
Executive Director 


