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 تح��ر إخباري
 
  
�قارب البحث عن المدير العام لمدارس مقاطعة فاي�ت العامة المرحلة المقبلة: الجذب 

ي 
 التوظ��ف

  
اليوم، أعلن مجلس إدارة مدارس مقاطعة فاي�ت العامة عن أن البحث عن  – 2021ن�سان/أب��ل،  14 –ل�سنغتون، كنتا�ي 

ي كنتا�ي والذي يتم ع� مستوى الدولة بأ�ملها �جري ع� قدم وساق.  الملف 
ي أ��ب نظام مدر�ي �ف

المدير العام الجد�د لثاىف
ە ، قد تم ��ش نت  الشخ�ي للمدير العام، والذي تم تط��رە مع مداخالت رأي المجتمع المح�ي اآلن ع� موقع اإلن�ت

.  fcps.net/searchالمخصص من أجل البحث عن المدير العام الخاص بمدارس مقاطعة فاي�ت العامة والمتواجد ع� 
ي 

كائهم للجذب التوظ��ف كة غ��نوود/ آ�ش و�ش ف خدمات �ش التعل��ي من أجل دعم اخت�ار المجلس  التنف�ذيلقد تم تعيني
��ة المدرس�ة.  المقبلللمدير العام   لمنطقة ال�ت

 
 ودعمهم النشط 

�
"نحن نقوم بالخروج من وقت صعب مث�ي للتحدي ونحن ممتنون للمجتمع المح�ي ع� قدومهم س��ا

ي تم  ، رئ�س مجلس إدارة تعل�م مدارس مقاطعة فاي�ت العامة.  "التعل�قات والمداخالت الئت ي
لعمل�ة البحث" قال تا�لر مور�ف

ي توجيهنا خالل هذە الرحلة." 60جمعها ع�ب أ��� من 
 جلسة استماع سوف �ستمر �ف

 
، ال�ادر المصّنف،  –امتلك مجتمع مدارس مقاطعة فاي�ت العامة  ف ، اإلدار�ني ف من أفراد مجلس اإلدارة، الطالب، المعلمني

، المنظمات المبن�ة ع� اإل�مان،  كاء التعل�م العا�ي ، المجموعات الخدم�ة، ر�ح�ة الغ�ي األعمال، المنظمات األهل، األ�، �ش
، والوكاالت الحكوم�ة  ��ة المدرس�ة الخاصة بنا  –قادة المجتمع المح�ي فرصة مشاركة ما �قومون بتقديرە حول منطقة ال�ت

ي تم جمعها من مجتمع مدارس مقاطعة فاي�ت العامة  وك�ف �قومون برؤ�ة مستقبلنا.  بناء ع� التعل�قات والمداخالت الئت
، فإن الخصا ي تّم تع��فها من أجل المدير العام المقبل �شمل: المح�ي  ل الئت

 
ي المرتبة األو� •

 . وضع الطالب �ف
، الطالب، وال�ادر.  • ف  توف�ي الموارد األ��� فّعال�ة للمعلمني
��ة المدرس�ة/  • ام منطقة ال�ت ف ي تقّدم ال�ت

ي نجم عنها تط��ر ُمقاس وذو أهم�ة �ف ي ق�ادة المبادرات الئت
النجاح المثبت �ف

 اتجاە التن�ع، العدالة، والشمل. المدرسة 
•  . ي ات��ب  التفك�ي والتخط�ط االس�ت
ي تم  المقار�ات المحّدثة لتحّد  • ��ة المدرس�ة والئت  �شكل أ��ب نت�جة ال�وف�د.  كشفها �ات منطقة ال�ت

 
ي مقاطعة فاي�ت، 

��ة والتعل�م �ف ي تمت ق�ادتها من قبل ج�س�كا ه�لر، رئ�سة اتحاد ال�ت ، والئت تقوم لجنة ال�شف المس�ي
.  "مجتمع مقاطعة فاي�ت المح�ي �عرف ما تتم الحاجة إل�ه من أجل االمت�از التعل��ي  بتشجيع إحاالت المجتمع المح�ي

ش�حات من أجل مركز المدير العام،" قالت ه�لر.  "إن البحث عن المدير العام  المستمر و�تم �شج�عه ع� تقد�م ال�ت
 يواجه مدارسنا 

�
 معنا أثناء عمل�ة البحث الجد�د �مثل قرارا� مهما

�
اليوم ونحن نطلب من مجتمعنا المح�ي بأن يب�ت منخرطا

 بأ�ملها."
 

http://www.fcps.net/


 صفحة اثنان
 
 

ة إ�  الملف الشخ�ي لمركز المدير العاميتوافر  ش�حات مبا�ش نت.  من الممكن إرسال ال�ت آن ع� موقع البحث ع� اإلن�ت
كائهم ع�  ي غ��نوود/آ�ش و�ش

، مستشارة البحث التنف�ذي األول�ة �ف  . annbailey@greenwoodsearch.comبا��ي
 

ي مواقع البحث الو 
ي نها�ة أب��ل/ لقد بدأ اإلعالن �ف

ي وكاالت أنباء الوال�ة وتلك ع� مستوى البلد.  �ف
ي المتنوعة و�ف

ظ��ف
ف الرائد ي مراجعة المرشحني

ف االعتبار من أجل الجولة ين ن�سان، سوف تبدأ لجنة ال�شف المس�ي �ف من أجل أخذهم بعني
ي أ�ار/ مايو. 

ع بأن تحدث �ف
ّ
ي من المتوق  األو� من المقابالت، والئت

 
ف من أجل حما�ة خصوص�ة مقّد�ي الطلبات.  مئت تم اخت�ار المحافظة ع� خصوص�ة معلومات المرّش سوف تتم  حني

، سوف يتم اإلعالن عن األسماء ف ف النهائيني ، وسوف �متلك المجتمع المح�ي فرصة االنخراط مع أولئك �شكل علن المرشحني
ي ذلك الوقت. 

ف �ف  المرشحني
 

ي بدا�ة العام ط مجلس إدارة مدارس مقاطعة فاي�ت �خّط 
ي دورهم �ف

العامة ع� اخت�ار المدير العام الجد�د وتواجدهم �ف
 . 2022-2021الدرا�ي 

 
نت ع�   . fcps.net/searchقوموا ب��جاد آخر مستجدات البحث ع�ب ز�ارة موقع البحث الخاص بمجلس اإلدارة ع� اإلن�ت

  
  
  

# # #  
  

ي الرجاء التواصل مع: 
 من أجل تنظ�م مقابلة مع رئ�س مجلس اإلدارة تا�لر مور�ف

 ،لیزا دیفیندال
 المتحدثة باسم منطقة التربیة المدرسیة

  699-1441أو  )859 (4101-381 
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