
 
 
 

 -المزید-

 تح��ر ��ش إخباري
 

ف   يتحرك مجلس إدارة ت���ة وتعل�م مقاطعة فاي�ت من أجل تعيني
ف كمدير عام وس ل�غي�ف  د. د�مي�ت

 
 بدأ مجلس اإلدارة مفاوضات عقد العمل اليوم

 
عمل�ة بحث ع� مستوى الدولة، قام مجلس إدارة و بعد خمسة أشهر،  – 2021يونيو/ح��ران،  4 –ل�سنغتون، كنتا�ي 

ف ل�كون المدير العام المقبل  وس ل�غي�ف ف د. د�مي�ت ت���ة وتعل�م مقاطعة فاي�ت بالتحرك اليوم و�شكل إجما�ي من أجل تعيني
 رضة لموافقة مجلس اإلدارة ع� عقد العمل. عُ �شكل لمدارس مقاطعة فاي�ت العامة 

 
ي هذە العمل�ة، بأغلب�ة ساحقة، فإننا سمعنا بأن مجتمعنا المح�ي  "لقد تم إفعامنا بالطاقة ع�ب 

انخراط المجتمع المح�ي �ف
ي يتم   يتفهم الق�مة اليت

�
، ول�ن أ�ضا كاء المجتمع المح�ي ي��د شخص ما ل�س بمقدورە فقط التواصل مع الطالب، ال�ادر، و�ش

.  "مجلس إدارتنا مُ جلبها ع�ب وجهات النظر المتنوعة تلك،" قال رئ�س مجلس اإلدارة ت ي
م بالحماس من أجل عفا�لر مور�ف

اته �شكل جّ�د مع الملف الشخ�ي لمرّشح منصب  المدير العام."  إ�جاد مرّشح تتوافق مهاراته وخ�ب
 

ي مبيف جون د. برا�س اإلداري الجد�د، قال 
ي يتم عقدە �ف

ي أول مؤتمر صح�ف
�ف

، " أنا متحمس من أجل البدء بالعمل �شكل ي ف و�ي بالن�ابة عن د. ل�غي�ف
 أفضل."

�
، ل�ي نصبح مكانا  ال�ادر، الطالب، األ�، والمجتمع المح�ي

 
��ة المدرس�ة  ي منطقة ال�ت

ف كالمدير العام للمدارس �ف ، �خدم د. ل�غي�ف
�
حال�ا

ي المستقلة 
)، منطقة ت���ة مدرس�ة مدن�ة خارج داالس، ISD غ��نف�ل (�ف

ي 
��ة المدرس�ة ترت�ب منطقة ال ت، امتل�2016تكساس. عند قدومه �ف �ت

" وكانت تواجه تحّد�ات ماّد�ة.  منذ ذلك الوقت، فإن منطقة D درجة "
��ة المدرس�ة نالت  ي مرتفعة  ترتيباتال�ت

األداء األ�اد��ي والماّدي.  وكالة �ف
ي غ��نف�ل درجة 

��ة المدرس�ة المستقلة �ف ت���ة تكساس منحت منطقة ال�ت
" B" و ترت�ب درجة ، ي اإلدارة المال�ة. " �شكل إجما�ي

 متفوق" �ف
 

�ة واإلسبان�ة، فإنه أطلق برنامج معرفة  ف ي كل من اإلنكل�ي
ي اللغة �ف

طليق ثنائئ
ر 

ّ
لغ��ة ع� مستوى المدينة بأ�ها �د� سباق جولة القراءة، والذي يوف

لجميع األطفال بأعمار منذ الوالدة وحيتّ الصف الثالث مواد عال�ة النوع�ة 
�ة واإلسبان�ة.  إنه �خدم من أجل القراءة ع�  ف ي كل من اإلنكل�ي

نت �ف اإلن�ت
ي المدارس.   ضمن لجنة العرق، العدالة، والتن�ع الخاصة ب�تحاد تكساس إلدارئي

 
ا�ة مع جامعة تكساس آ  �ة الجامع�ة والمهن وقد قام ب��شاء �ش

�
ف ق�مة ع� تحض�ي الطالب من أجل كل من ال�ل �ضع د. ل�غي�ف

��ة المدرس�ة المستقلة  – و إم ف من منطقة ال�ت التجارة من أجل ضمان قبول طلبات �سج�ل جميع الطالب المتخرجني
ي 

. �ف
�
ف اقتصاد�ا ي للطالب المحرومني

ە ك "مدير عام يتوجب متابعته" من قبل 2020لغ��نف�ل وتعل�م مجائف ف ، تّم تك��مه وتمي�ي
ي للعالقات العامة المدرس�ة.   االتحاد الوطيف



 2 

 
الد  ت مؤخرا�  بانره�ي ف نكسة." تضمن مقالة رأيالخاصة بغ��نف�ل، ��ش ردود  تحملت عنوان، " سوف تمثل خسارة ل�غي�ف
ه الخ�ار الواضح." قام أحد الطالب األفعا

ّ
ل واآلراء الخاصة بعوام مدارس مقاطعة فاي�ت العامة تعل�قات إ�جاب�ة مثل، "إن

 بمشاركة، "إنه مصدر منتج ألفكار رائعة و�نه �متلك أ��ب وأفضل قلب من أجل الطالب."
 

ي اال لقد 
ز �ف ي التعل�م وشهادة الماس�ت

�ة من جامعة وال�ة كال�فورن�ا، ف��سنو وشهادة نال شهادة البكالور�وس الخاصة به �ف ف نكل�ي
ي الق�ادة 

.  لقد نال شهادة الدكتوراە الخاصة به �ف ف ز التعل�م وشهادة المدير العام من جامعة وال�ة ست�فن ف. أوستني ماس�ت
ي  التعل�م�ة والس�اسة

 أرلينغتون.  –من جامعة تكساس  16 -ر�اض األطفال �ف
 

ف بالخدمة ي  سوف �قوم د. ل�غي�ف
ئ �ف ي �شكل مفا�ب

ي كالك، والذي تو�فّ
 المدير العام مائف

�
ي المنصب الذي حمله سابقا

�ف
/كانون األول  ي 2020د�سم�ب

م �ف
�
ات إ�جاب�ة ع� التعل�م والتعل .  لقد اهتم كالك �شكل عميق بالطالب وقام بصنع تأث�ي

ف ه�لم بالخدمة ك ��ة المدرس�ة.  قامت د. مارلني . المدير العام الممنطقة ال�ت ي
�ن الثائف /��ش  ؤقت منذ نوفم�ب

 
��ة المدرس�ة كانت ال  ة للتحد�ات �شكل خاص لمنطقة ال�ت "توجيهات، حكمة، وق�ادة د. ه�لم خالل هذە األوقات المث�ي

ي جعل االنتقال إ� المدير العام المقبل عمل�ة 
تقدر بثمن.  ق�ادتها الثابتة أفادت طالبنا، كادرنا، وأ�نا وسوف �ساعد �ف

. ناجحة، ي
 " قال مور�ف

 
، "نحن ممتنون لعمل لجنة ال�شف المس�ي  ي

كة البحث  –أضاف رئ�س مجلس اإلدارة مور�ف والذي تم دعمه من قبل �ش
كائهم.  لقد تمت إثارة إعجابنا بالمساهمات المُ  م الطالب.  غ��نوود/آ�ش و�ش

�
ي تعل

ي قام جميع المرّشحون بصنعها �ف ة اليت عت�ب
."لقد جعلت قّوة مجموعة المرّشح  علينا وع� المجتمع المح�ي

�
ف هذا القرار صعبا  ني

 
ف   . 2022-2021رأس عمله من أجل بدء العام الدرا�ي  ع�الهدف هو بأن �كون د. ل�غي�ف
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