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 مقاطعة فاي�ت المح�ي الع��ز،مجتمع مدارس 
 

 
ّ
مون ب�بقائكم ع� إطالع حول يؤث ف ر البحث من أجل اخت�ار المدير العام الجد�د ع� مجتمعنا المح�ي بأ�مله.  لذا، فإننا مل�ت

ي المرحلة التال�ة، سوف تقوم لجنة ال�
ي للبحث.  �ف ف بالجدول الزميف مني ف شف تقّدمنا.  أنا سع�د بالمشاركة بأننا ما زلنا مل�ت

م الم��د حول مقد�ي الطلبات: 
�
 المس�ي بتعل

 
، أمضت  • ي

اليوم بأ�مله و�ي تراجع مواد مقد�ي الطلبات.  �شمل هذا  �شف المس�ي لجنة اليوم الجمعة الما�ف
 )، رسائل تقد�م طلب العمل، وقوائم المراجع األول�ة. CVsالس�ي الوظ�ف�ة،  س�ي الح�اة الذات�ة (

 
ف الذي �حققون  • الحّد األدىف من المؤهالت والذين من ثم، قامت لجنة ال�شف المس�ي باخت�ار المتقدمني

ي تم تحد�د خطوطها  يتوافقون �شكل لصيق مع نقاط التقانة المهن�ة ونقاط تقانة العالقات الشخص�ة اليت
ي 

م الم��د حول أولئك  دير العامالملف الشخ�ي لمنصب المالع��ضة �ف
�
. اللجنة مفعمة بالحماسة من أجل تعل

ف خالل الجولة األو� من المقابالت.   المرشحني
 

كا • ي استكمال التحقّ ئبعد الجولة األو� من المقابالت، سوف تقوم غ��نوود/آ�ش و�ش
ق من المراجع.  من هم �ف

ي عمل�ة تحقّ الممكن أن يتط�ع بعض أفراد لجنة ال�شف المس�ي من أجل ا
ق المراجع.  سوف يتم الق�ام لمشاركة �ف

ة ممن قد قاموا بالعمل الوثيق  ، الزمالء، واألشخاص الذين يتم التبليغ لهم مبا�ش ف فني باالتصاالت المرجع�ة مع الم�ش
ف والذي .  سوف سوف �متل�ون قدرة التحّدث عن اإلنجازات والمهارات الق�اد�ة الخاصة بالمرّش  نمع المرشحني ف حني

. ت ي سوف يتم جمعها ع�ب هذە المرحلة من البحث مع لجنة ال�شف المس�ي  تم مشاركة المعلومات اليت
 

م الم��د 
�
.  أنا ع� ثقة بأن الحماسة تعّم الجميع من أجل تعل ي مجددا� إ� لجنة ال�شف المس�ي

أنا أوّد أن أع�ب عن امتناىف
ة ج ، ول�ن فإن هذە المرحلة �ستغرق كم�ة كب�ي ف ف االعتبار، مّما حول المرشحني دا� من الوقت وتحتاج إ� األخذ الدقيق بعني

ف المدير العام هو أ��� القرارات  ف دق�قة حيتّ منتصف شهر أّ�ار/مايو.  نحن ندرك بأن تعيني ي حالة ترك�ي
ي اللجنة �ف

سوف يب�ت
ي إبقائكم ع� إّط 

ي �مكن لمجلس إدارة المدارس صنعه وسوف �ستمر �ف ي ال�امل، الع.  من أجل الجأهم�ة اليت دول الزميف
 .   https://www.fcps.net/search الرجاء ز�ارة

 
ي 
 ،تح�اىت

 
 

ي 
 تا�لر مور�ف
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