
 المجتمع المحلي العزیز،
 

منظوركم عبر مداخالت شكراً لكم على مشاركة أصواتكم عبر المشاركة في منتدیات المجتمع المحلي الخاصة بنا وتوفیر 
بإرسالھا لنا.  لقد قامت مداخالتكم بإرشاد ھذه العملیة منذ البدء وسوف تستمر بالقیام بذلك أثناء ھذه المرحلة الرأي التي قمتم 

المھمة من البحث.  مع اقتراب عملیة البحث التي استمرت خمسة أشھر من المرحلة النھائیة، ھذا ھو ما سوف یحدث بشكل 
 تالي:

 
 مساء. 8:30-7:00) من حزیران/یونیو، 2لقاء وترحیب في یوم األربعاء الثاني (

وینشتر رود) حیث سوف تمتلكون فرصة االستمتاع بقضاء وقت  2000انضموا إلینا في مدرسة فریدریك دوغالس الثانویة ( 
غیر رسمي، وغیر مھیكل مع مرشحین منصب المدیر العام الخاصین بنا.  سوف یتواجد جمیع المرشحون على الموقع، في 

وسوف یكونون متحمسین من أجل التحدث مباشرة مع أفراد من مجتمعنا المحلي بأكملھ.  نحن متحمسون من غرف مختلفة، 
 أجل فرصة تسلیط الضوء على طالبنا ومرافقنا ذات أعلى المستویات!

 
 اطلعوا على ملفات السیرة الحیاتیة الذاتیة للمرّشحین

كل من المرّشحین، مما سوف یساعد على اإلجابة على بعض  لقد قمنا بإضافة بعض التفاصیل اإلضافیة حول تاریخ عمل
األسئلة التي تم تلقیھا حول الخلفیة المعرفیة وخبرات المرّشحین.  اطلعوا على سیر حیاتھم الشخصیة (المھنیة) على 

fcps.net/search . 
 

 القیام بالتعّرف على لكسنغتون
قوم المرّشحون بجولة في لكسنغتون حیث یقوم كل منھم باعتبار دعوة مقاطعة فاییت منزالً لھم.  حین تتاح الفرصة، سوف ی

سوف یقوم األزواج، الزوجات، أو الشركاء باالنضمام إلى ھذا القسم من الجدول من أجل التحقق من أنھ سوف تتم مالقاة 
، والذي وضیافتناسوف تتاح للمرّشحین فرصة االستمتاع بثقافتنا، مطبخنا،  احتیاجات األسرة.  أثناء زیارتھم إلى كنتاكي،

نحن نؤمن بأن المنطقة الریفیة الجمیلة المحیطة بنا، بالقیام بعشاء مع فرد من مجلس اإلدارة.  سوف یشمل قیام كل مرّشح 
ظة على إبقاء المرّشحین في أعلى درجات وسط المدینة المزدھر، والتاریخ الثقافي الممیز الخاصین بنا سوف یقوموا بالمحاف

 الحماسة من أجل القیام باختیارنا، كما نقوم نحن باختیارھم.
 

 اإلعالن عن المرّشحین النھائیین
تبدأ عملیة صنع القرار مع قیام أفراد مجلس اإلدارة بمراجعة مداخالتكم حول المرّشحین.  بعد ذلك، سوف یقوم مجلس اإلدارة 

مقابالت بشكل شخصي مع كل من المرّشحین في أیام األربعاء والخمیس.  بعد مقابالت مجلس اإلدارة، سوف الخاص بنا بعقد 
یقوم مجلس اإلدارة الخاص بنا بالنقاش والتداول، حیث یقومون بحساب أفضلیات من نظن بأنھ یتوافق بأفضل شكل مع 

تكون مداخلة المجتمع المحلي التي قمنا باستالمھ أمراً  االحتیاجات الحالیة لمنطقة التربیة المدرسیة الخاصة بنا.  سوف
محوریاً في ھذه المحادثات، باإلضافة إلى التحقق العمیق من المراجع والتحقق من الخلفیة والذي تم القیام بھم من قبل شركاء 

عندما نقوم بصنع القرار البحث الخاصین بنا ولجنة الكشف المسحي الخاصة بنا، وعبر انخراطنا وتفاعلنا مع المرّشحین.  
 الخاص بنا، سوف نقوم بالتواصل مع كل مرّشح، تھنئة المرّشح النھائي، ومن ثم اإلعالن رسمیاً عن المرّشح النھائي.

 
 .ي عملیة البحث عن المدیر العاممالذي سوف یحدث بشكل تالي فبإمكانكم تعلّم المزید عبر مشاھدة 

 
فاییت محظوظة بامتالك مجتمع محلي منخرط كھذا یعمل سویاً من أجل وضع طالبنا في الخانة األولى.  تعیین المدیر مقاطعة 

ف سویاً العام المقبل ھو مجرد البدایة للمرحلة التالیة من رحلتنا الملفتة. وأنا على ثقة بأن مجتمعنا المحلي سوف یقوم بااللتفا
من أجل دعم المدیر العام المقبل للمدارس في قیادة منطقة التربیة المدرسیة الخاصة بنا وتقدیم العمل الذي نقوم بھ بالنیابة عن 

 طالبنا في مدارس مقاطعة فاییت العامة.
 

 بامتنان،
 تایلر مورفي

 
 رئیس مجلس إدارة تربیة وتعلیم مقاطعة فاییت

https://www.fcps.net/search
https://www.youtube.com/watch?v=kwMvzfNrtUI&t=41s

