 11يناير /كانون الثاني2021 ،

أسر مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة:

لقد أتيحت في ظهيرة هذا اليوم لمجلس إدارة تعليم مقاطعة فاييت الخاص بكم أول فرصة من أجل مناقشة عملية اختيار المدير العام التالي
من أجل قيادة مدارس مقاطعة فاييت العامة خالل جلسة عمل قبيل االجتماع التخطيطي الشهري المجدول بشكل اعتيادي .إن فريق
مجلس اإلدارة الخاص بنا ملتزم بالتعاون مع مجتمعنا المحلي وعلى العمل كفريق من أجل إيجاد أفضل مرشح من أجل استالم دفة قيادة
منطقة التربية المدرسية الخاصة بنا اتجاه المستقبل.

لقد بدأنا مناقشتنا في هذه األمسية عبر مراجعة عملية اختيار المدير العام التي يتم تحديد معاييرها في قانون الوالية وقمنا بمناقشة خط
زمني عام من أجل البحث .هدفنا هو امتالك مدير عام جديد في مركزه بتاريخ الواحد ( )1من تموز/يوليو.2021 ،

إحدى أولى الطرق من أجل أن يكون مجتمعنا المحلي منخرطا ً هي لجنة االختيار المسحي للمدير العام .وفق قانون الوالية ،تتألف اللجنة
االختبارية المسحية من موظفين مرخصين اثنين يتم انتخابهم من قبل الموظفين المرخصين ،موظف مصنف واحد يتم انتخابه من قبل
الموظفين المصنفين ،مدير مدرسة واحد يتم انتخابه من قبل مدراء المدارس ،أهل/ولي أمر واحد يتم انتخابه من قبل رؤساء اتحاد األهل
واألساتذة  PTAمن كل مدرسة ،وفرد واحد من أفراد مجلس إدارة التعليم يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس اإلدارة.

تبدأ عملية تعيين تلك اللجنة اليوم ،مع فتح باب الترشيحات لألشخاص المهتمين بالخدمة .يمكن ألفراد األسرة ترشيح أنفسهم أو شخص
ما آخر هنا:
https://forms.gle/9aFKMvY76ZNtjNUf9.

سوف يتم قبول الترشيحات حتى تاريخ أقصاه يوم الجمعة ،الخامس عشر ( )15من يناير/كانون الثاني ،2021 ،وسوف يتم التصويت في
 22-18يناير/كانون الثاني .2021 ،سوف يلعب أفراد هذه اللجنة دورا ً مهما ً في نصح مجلس إدارة التعليم أثناء عملية االختبار المسحي.
وافق عضو مجلس إدارة تعليم مقاطعة فاييت توم جونز على الخدمة كالشخص الممثل لمجلس اإلدارة في لجنة االختبار المسحي .إنه
يمتلك أكثر من ثالثة وأربعين ( )43سنة من الخبرة في حقل التعليم ،ليس فقط في كنتاكي ،ولكن على مستوى الدولة بأكمله .تتضمن
خدمته مدة ستة عشر ( )16سنة كمدير مدرسة براين ستايشن المتوسطة ،و ستة عشر ( )16سنة مع االتحاد الجنوبي للكليات الجامعية
والمدارس /تقديم التعليم  ، Cognia/AdvancEDوهي منظمة غير ربحية على مستوى البلد بأكمله ملتزمة بمنح الترخيص ،تقييم ،ودعم
تطوير المدارس ومناطق التربية المدرسية.

سوف يبدأ مجلس إدارة التعليم في هذا األسبوع أيضا ً باإلعالن عن شركات البحث عن المدير العام أو مجندي اإلدارة التنفيذيين من أجل
دعمنا في هذه العملية .نحن نبحث عن منظمة تمتلك سجالً تاريخيا ً في جذب وتوظيف طاقم من المرشحين متنوعي الخلفيات من أجل
ضمان بأن تكون مجموعة المتقدمين الخاصة بنا تعكس تنوع خلفيات الطالب واألسر التي نقوم بخدمتها.

في الختام ،أنا أود مجددأ بأن أؤكد التزام مجلس اإلدارة الخاص بنا بأكمله على إيجاد طرق من أجل دمج جميع حاملي المسؤولية في هذه
العملية .نحن ندرك بأننا نحن الخمسة ال يكون بإمكاننا االلتقاط المالئم لسعة وعمق التنوع المتمثل من قبل طالبنا ،موظفينا ،أسرنا،
ومجتمعنا المحلي .لكننا سوف نكون متعمدين وخالقين في إيجاد طرق من أجل ضمان كون أصواتكم مسموعة ومقدرة.

نحن نحتاج إلى أن يكون كل واحد منكم جزءا ً من عملية نقل منطقة تربيتنا المدرسية باتجاه األمام وأنا أشجعكم على لعب دور نشط
وفعال في عملية البحث عن المدير العام.

فريق مجلس إدارة التعليم الخاص بكم ملتزم على عقد هذا البحث بطريقة تقوم بالبناء على وتقوية انخراط الموظف ،الطالب ،األسرة،
والمجتمع المحلي من أجل جذب قائد سوف يقوم على مساعدتنا على إنجاز مهمتنا في ضمان قيام جميع الطالب باإلنجاز على أعلى
المستويات والتخرج جاهزين من أجل االمتياز في مجتمع عالمي.

تحياتي،

تايلر مورفي
رئيس مجلس إدارة تعليم مقاطعة فاييت

