
 مجتمعنا المح�ي الع��ز: 
 

ن  الملف الشخ�ي لمركز  ن المحتملني المدير العام، والذي تمت قولبته ع�ب مداخالتكم وآرائكم، تتم مشاركته اآلن مع المرشحني
كائهم، قد قامت باإلعالن عن  كة البحث الخاصة بنا، غ��نوود/آ�ث و �ث ي مصادر مثل ع� مستوى البلد بأ�مله.  �ث

المركز �ن
ي  ي الوطئن

ن ال التينو، واالتحاد التعاوئن ن والمدراء العامني ، اتحاد اإلدار�ني الوظائف المتنوعة، �سج�ل أحداث التعل�م العا�ي
ي مناطق ت���ة 

ن �ن ن محتملني  بمقار�ة مرشحني
�
كة البحث أ�ضا ن السود، باإلضافة إ� أما�ن أخرى.  تقوم �ث ن المدرسيني للمعلمني

شيح شخص ما من شبكة عالقاتهم مدرس�ة مد . الشخص�ة ن�ة من أنحاء البلد.  شكرا� إ� الجميع منكم ممن قاموا ب�ت
�
 أ�ضا

 
ة  ن النشط بتقد�م الطلبات من أجل المركز، فإن عمل لجنة ال�شف المسح�ة سوف يبدأ اآلن بالمبا�ث مع ق�ام المرشحني

ي يتم تقد�مها من قبل �ث  كة البحث، فإن لجنة ال�شف المس�ي سوف تقوم بمراجعة بالفعل.  مع �سه�الت الدعم الئت
ن من أجل مرحلة المقابلة.  يتم توج�ه هذە العمل�ة من قبل األحكام الناظمة  االحتماالت المؤهلة واخت�ار مرشحني

 .  ل�ومن��لث كنتا�ي
 

يتم تحد�دە من قبل األحكام الناظمة. أنا أوّد مرة أخرى بأن أقوم بتقد�م أفراد حئتّ  لجنة ال�شف المس�ي إن ه�كل ترك�ب 
 درجات االمتنان لهم:  بأحرّ اللجنة ل�م، و�ننا أنا شخص�ا ومجلس اإلدارة نتوجه 

 
ي مدارس مقاطعة فاي�ت العامة  ثاليت�ا روتممثل األهل:  •

ن �ن ي تمتلك طالبني انز بارك  –الئت ي فيت�ي
واحد منهم �ن

ي مدارس مقاطعة فاي�ت 
ي كالي الثان��ة.  إنها أحد أفراد لجنة مجلس العدالة �ن ي مدرسة ه�ن

االبتدائ�ة واآلخر �ن
ي وتقوم بقضاء وقتها 

.  إنها تحب التم��ن ال��ا�ن ي عام لجامعة كنتا�ي
�ك ممثل ومحا�ي قانوئن العامة و�ي تعمل ك�ث

 مع األ�ة واألصدقاء. 
ن المرّخ  • ن الموظفني : ممثلني ن  صني

o ي كالي الثان��ة جين�ف�ي بوالندر ي مدرسة ه�ن
 تقوم بتعل�م التعل�م الخاص �ن

o ي مقاطعة فاي�ت. تقوم ج�س�كا وأ�تها بقضاء ال�ث�ي من  ج�س�كا ها�لر
�ي رئ�س االتحاد التعل��ي �ن

ي ملعب البا�س بول مع ابنها ذو السبع سنوات، كما أنها تقوم بقضا 
ء أ��ب قدر ممكن من الوقت الوقت �ن

ي الخ��ف.  18مع ابنتها ذات ال 
ي جامعة كنتا�ي �ن

 قبل أن تقوم بااللتحاق �ن
�
 ر��عا

ن  • : المصنّ  ممثل الموظفني ن �ة.  كايون ما��ي فني ي قسم الموارد الب�ث
 وهو المدير المعاون �ن

ي المناطق ال��ف�ة  مات مارشممثل المدراء:  •
وهو مدير ابتدائ�ة ساندرسف�ل. �قوم مات بأخذ رحالت تخي�م �ن

ي آخر مرة، فإنه قد قام بتمض�ة 
ي كل ص�ف، و�ن

أسب�ع النائ�ة تمتد لعدة ل�ا�ي ح�ث �أخذ معه حقيبة ظهر فقط �ن
ي آالسكا. 

ي حد�قة دينا�ي الوطن�ة �ن
 �ن

من أفراد مجلس اإلدارة.  إنه �ستمتع بالشا�ئ و�وّد الق�ام  هو فرد  توم جونزمجلس إدارة تعل�م مقاطعة فاي�ت:  •
ة تقاعدە.   ب��ارة جميع الحدائق الوطن�ة خالل ف�ت

 
ة ح�اتهم الشخص�ة ال�املة، الرجاء ز�ارة   .  fcps.net/searchمن أجل قراءة ملف س�ي

 
 

ي مجلس اإلدارة ع� إعالم
ام ف��قنا �ن ن والتأ�د من مشاركة وانخراط حام�ي المصلحة  أنا أوّد مرة أخرى بأن أقوم بتأ��د ال�ت

��ة المدرس�ة الخاصة بنا اليوم.  ي تواجه منطقة ال�ت ي تمثل إحدى أ��� القرارات أهم�ة الئت ي هذە العمل�ة الئت
 والمسؤول�ة �ن

 
 

ي الحارة،
 تح�ائت

 
ي 

 تا�لر مور�ن
 مقاطعة فاي�ترئ�س مجلس إدارة ت���ة وتعل�م 
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