समाचार िव���

एफसीपीएसको (FCPS) अधी�कको खोजी अक� चरणको निजकपु�ु: भत�
ले��ंग्टन, केवाई - अिप्रल १४, २०२१ - आज, फेएट काउ�ी प��क �ूलह�का िश�ा सिमितले
घोषणागय� िक के�कीको दोस्रो ठूलो �ूल प्रणालीकोलािग नयाँ अधी�कको (सु परइनटे नडे �को)
दे श�ापी खोजी भइरहे कोछ। समुदायको िनवे शको (इनपु टको) साथ िवकिसतग�रएको अधी�कको
जीवन-वृ�ां त (प्रोफाइल), अब fcps.net/search मा एफसीपीएसको (FCPSको) समिप� त अधी�कको
खोज वेबसाइटमा रा�खएकोछ। िश�ा काय� कारी भत� क�नी ग्रीनवु ड/एशर ए� एसोिसएट् सलाई
िज�ाको अक� अधी�कको चयनगन� सिमितलाई सहयोगगन� कायम रा�खएकोछ।
"हामी चुनौतीपू ण� समयबाट बािहर आउँ दैछौं र हामीसँ गै आएका खोजी प्रिक्रयालाई सिक्रयताकासाथ
समथ�न गरे कोमा समुदायप्रित कृत�छौं," एफसीपीएस िश�ा सिमितका अ�� िटलर मफ�ले भ�ुभयो।
"६० भ�ा बढी सु नुवाईका सत्रह� माफ�त प्रदानग�रएको प्रितिक्रयाले यस यात्राभर हामीलाई
माग�दश�नगन�कुरा जारीरहनेछ।”
एफसीपीएसको (FCPS) समुदाय- सिमितका सद�ह�, िव�ाथ�ह�, िश�कह�, प्रशासकह�, वग�कृत
कम�चारीह�, आमाबुबाह�, प�रवारह�, उ� िश�ाका साझे दारह�, िव�ासमा-आधा�रत सं गठनह�,
�वसायह�, गैरलाभह�, सेवा समूहह�, समुदायका ने ताह�, र सरकारी सं स्थाह�का एफसीपीएस
समुदायले- हाम्रो िज�ाको बारे मा उनीह�ले केकुरालाई मह� िदन्छन् र हाम्रो भिव�लाई कसरी हे छ�न्
भ�े कुरालाई साझे दारीगछ� न् । एफसीपीएसको (FCPSको) समु दायबाट प्रा�ग�रएको प्रितिक्रयाको
आधारमा, अक� अधी�ककोलािग पिहचान ग�रएका ल�णह� समावे श गद� छ:
•
•
•

•
•

िब�ाथ�ह�लाई पिहला राख्दै ।
सबै िश�कह�, िव�ाथ�ह�, र कम�चारीह�कोलािग सबैभ�ा प्रभावकारी सं साधनह�
प्रदानगद� ।
अथ�पूण� र प�रणाम��प भएका अग्रणी पहलमा सफलता प्रदश� नग�रयो जु न साथ� क र िविवधता,
िन��ता, र समावे शगन� कोलािग िज�ा/िव�ालय प्रितब�तालाई अगािड बढाउन मात्राको
सुधारगन� ।
रणनीितक सोच र योजना।
िज�ाका चु नौतीह�कोलािग नवीन �ि�कोणह� जु न कोिभड�ारा थप जोड िदएकोछ।
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फेएट काउ�ी एजु केशन एसोिसएशनका अ�� जे �ीका िहलरको ने तृ�मा रहे को चयन सिमित
(��िनंग कमीटी) समुदायको िसफा�रसह�लाई प्रो�ािहत गद� छ। "फेएट काउ�ी समुदायलाई थाहाछ
िक िनर�र शै ि�क उ�ृ�ताकोलािग के चािहन्छ र अधी�कको पदकालािग नामां कनह� प्र�ु तगन�
प्रो�ािहत ग�रन्छ," िहलरले भ�ुभयो। "नयाँ अधी�कको खोजी हाम्रो �ूलह�ले सामनागरे को मह�पू ण�
िनण�य हो र हामी समुदायलाई स�ू ण� खोजीभर हामीसँ गै रहन आग्रह ग�ररहे काछौं।”
अधी�कको पद जीवन-वृ�ां त (प्रोफाइल) (Superintendent Position Profile) खो�े साइटमा उपल�
छ। नामां कनह� ग्रीनवु ड/एशर ए� एसोिसएट् सको annbailey@greenwoodsearch.comमा व�र�
काय�कारी खोज स�ाहकार एन बेलीलाई िसधा पठाउन सिकन्छ।
िव�ापन िविवध िश�ा रोजगार साइटह� र रा� र राि��य आउटलेटह�मा शु � भएकोछ। एप्रलको
अ�मा, चयन सिमितले (��िनं ग किमटीले) सिमितले अ�वा� ता� को पिहलो चरणमा िवचारकालािग प्रमुख
संभावनाह�को समी�ागन� शु �गन� छ जु न मे मा�ने अपे �ा ग�रएकोछ।
उ�ेदवारह�को गोपनीयतालाई सु रि�तरा� आवे दकह�को जानकारीलाई गो�रा�खने छ। एकपटक
अ��म चरणको उ�े दवारह�को छनौट भएपिछ, नामह� साव� जिनक �पमा घोषणा ग�रने छन् , र
समुदायले �स समयमा उ�े दवारह�सँ ग सं ल��ने अवसर पाउने छन् ।
एफसीपीएस सिमितले नयाँ अधी�कको चयनगन� र २०२१-२०२२ �ूल वष� को शु �वातकोलािग
अनसाइटमा रा�े योजना बनाएकोछ।
सिमितको नबीनतम खोजको अ�ाविधकह�कोलािग (अपडे टह�कोलािग) पृ �मा जानु होस्
fcps.net/search.
##

सिमितको अ�� टाइलर मफ�संग अ�वा� ता� को �वस्थागन�कोलािग कृपया स�क� गनु�होस्:
िलसा डे फे�ल,
िज�ा प्रव�ा
(८५९) ३८१-४१0१ वा ६९९-१४४१

