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 مة العزيزة:مقاطعة فاييت العادارس أسر م

 

دير العام التالي قشة عملية اختيار المناة من أجل مفرصة فاييت الخاص بكم أول تعليم مقاطعدارة جلس إيرة هذا اليوم لمحت في ظهد أتيلق

.  إن فريق ديبشكل اعتيادول المجطيطي الشهري خجتماع التخالل جلسة عمل قبيل االيت العامة قيادة مدارس مقاطعة فايمن أجل 

دة جل استالم دفة قياح من أضل مرشجل إيجاد أفن مع مجتمعنا المحلي وعلى العمل كفريق من أص بنا ملتزم بالتعاومجلس اإلدارة الخا

 بل.الخاصة بنا اتجاه المستق يةمنطقة التربية المدرس

 

قمنا بمناقشة خط عاييرها في قانون الوالية ويد مختيار المدير العام التي يتم تحدمراجعة عملية اية عبر قد بدأنا مناقشتنا في هذه األمسل

 .2021يوليو، ( من تموز/1واحد )بتاريخ ال مركزهزمني عام من أجل البحث.  هدفنا هو امتالك مدير عام جديد في 

 

جنة وفق قانون الوالية، تتألف اللمدير العام.  هي لجنة االختيار المسحي للطاً خرالطرق من أجل أن يكون مجتمعنا المحلي من ىأول إحدى

من قبل  انتخابهد يتم ف واحف مصن  موظ المرخصين، ينفل الموظمن قب انتخابهمثنين يتم ا مرخصينفين سحية من موظختبارية الماال

حاد األهل خابه من قبل رؤساء اتدارس، أهل/ولي أمر واحد يتم انتء المانتخابه من قبل مدران، مدير مدرسة واحد يتم الموظفين المصنفي

 نه من قبل رئيس مجلس اإلدارة.دارة التعليم يتم تعييإجلس حد من أفراد موفرد وامن كل مدرسة،  PTAواألساتذة 

 

ح أنفسهم أو شخص هتمين بالخدمة.  يمكن ألفراد األسرة ترشيخاص المتبدأ عملية تعيين تلك اللجنة اليوم، مع فتح باب الترشيحات لألش

 ما آخر هنا:

https://forms.gle/9aFKMvY76ZNtjNUf9. 

 

ف يتم التصويت في ، وسو2021( من يناير/كانون الثاني، 15ر )جمعة، الخامس عشقصاه يوم الى تاريخ أل الترشيحات حتسوف يتم قبو

ختبار المسحي.  ة االنصح مجلس إدارة التعليم أثناء عملي.  سوف يلعب أفراد هذه اللجنة دوراً مهماً في 2021يناير/كانون الثاني،  18-22

حي. إنه سختبار المة االلجندارة في دمة كالشخص الممثل لمجلس اإلونز على الخقاطعة فاييت توم جعضو مجلس إدارة تعليم مفق وا

ه.  تتضمن دولة بأكملة من الخبرة في حقل التعليم، ليس فقط في كنتاكي، ولكن على مستوى ال( سن43ين )يمتلك أكثر من ثالثة وأربع

ي للكليات الجامعية اد الجنوبمع االتح ة( سن16ة عشر )ست ن المتوسطة، وتايشسسة براين ة كمدير مدر( سن16ة عشر )ة ستخدمته مد

ترخيص، تقييم، ودعم البأكمله ملتزمة بمنح ، وهي منظمة غير ربحية على مستوى البلد AdvancED/ Cogniaتقديم التعليم  والمدارس/

 وير المدارس ومناطق التربية المدرسية.تط

 

 ً دير العام أو مجندي اإلدارة التنفيذيين من أجل ت البحث عن الم باإلعالن عن شركاسوف يبدأ مجلس إدارة التعليم في هذا األسبوع أيضا

حين متنوعي الخلفيات من أجل طاقم من المرشجذب وتوظيف ك سجالً تاريخياً في لتدعمنا في هذه العملية. نحن نبحث عن منظمة تم

 واألسر التي نقوم بخدمتها. طالبالت خلفياتنوع تكون مجموعة المتقدمين الخاصة بنا تعكس ضمان بأن 

 

 



ي المسؤولية في هذه ج جميع حاملجاد طرق من أجل دمزام مجلس اإلدارة الخاص بنا بأكمله على إيؤكد التجددأ بأن أ، أنا أود مفي الختام

فينا، أسرنا، ظعمق التنوع المتمثل من قبل طالبنا، مويكون بإمكاننا االلتقاط المالئم لسعة و العملية.  نحن ندرك بأننا نحن الخمسة ال

 درة.مقكون أصواتكم مسموعة وق من أجل ضمان في إيجاد طرا المحلي. لكننا سوف نكون متعمدين وخالقين مجتمعنو

 

جعكم على لعب دور نشط ه األمام وأنا أشدرسية باتجاتربيتنا الم قةنحن نحتاج إلى أن يكون كل واحد منكم جزءاً من عملية نقل منط

 حث عن المدير العام.فعال في عملية البو

 

ب، األسرة، ، الطالظفخراط المونالبناء على وتقوية اوم بة تقحث بطريقس إدارة التعليم الخاص بكم ملتزم على عقد هذا البفريق مجل

نا في ضمان قيام جميع الطالب باإلنجاز على أعلى متد سوف يقوم على مساعدتنا على إنجاز مهب قائجل جذوالمجتمع المحلي من أ

 عالمي.ياز في مجتمع رج جاهزين من أجل االمتت والتخالمستويا

 

 تحياتي،

 

 ر مورفيتايل

 تدارة تعليم مقاطعة فاييرئيس مجلس إ


