समाचार िब���
फेएट काउ�ी िश�ा सिमितले डा. डीमे ट�स िल�ी�लाई अधी�कको �पमा सव�स�ितले
िनयु ��गन� अिघ बढे को छ
सिमितले आज सम्झौताको वाता� शु �गद� छ
ले��ंग्टन, केवाई - जुन ४, २०२१ - पां च-मिहनाको, दे श�ापी खोजीपिछ, फेएट काउ�ी िश�ा सिमितले
सव�स�ित�ारा डा. डीमेट�स िल�ी�लाई फेएट काउ�ी प��क �ूलह�को अक� अधी�क�पमा
(सुपरई�� डे�को) िनयु �गन� अिघबढे को छ एक सम्झौतालाई सिमितको अनु मोदनको अधीन ग�रएको
छ।
“हामी यस प्रिक्रयामा समुदायको सं ल�ताबाट उ�ािहत भयौं। 'हामीले हाम्रो समु दायले अ�िधक�पले
��ो ���लाई खोिजरहे कोबारे सु नेका छौँ जसले िव�ाथ�ह�, कम�चारीह� र समुदायका
साझेदारह�सँ ग स�क�मात्र नराखीकन स��रहन स�छ, �स बाहे क यी िविवध प�रप्रे �ह�ले
�ाएको मू�लाईपिन बुझ्दछ।" बोड� का अ�� टाईलर मफ�ले भ�ु भयो। "हाम्रो सिमित एक
उ�ेदवारलाई फेलापान� उ�ािहतछ जसको सीप र अनु भवह� सु परई�� डे� उ�े दवारको जीवनीसँ ग
राम्रोसँग मेलखान्छ।”
नयाँ जन डी. प्राइस एडिमिन�� े शन िब��ं गमा आयोिजत पिहलो
प्रे स स�े लनमा डा. िलिग�ले भ�ु भयो, "हाहाम्रोलािग राम्रो स्थान
बनाउन कम�चारीह�, िव�ाथ�ह�, प�रवारह� र समुदायको
तफ�बाट प्र�े क िदन कामगन� पाउँ दा म उ�ािहतछु ।”
हाल, डा. िल�ी� ग्रीनिभल इ��पे �� �ूल िड��� �
(आईएसडी) (ISD) शहरी िज�ा टे �स बािहर डलासमा,
�ूलको सु परई�� डे�को �पमा से वागद� �नु �न्छ। २०१६मा
उनको आगमनमा, िज�ासँ ग "डी (D)" मू�ां कन ग�रएको िथयो
र िव�ीय चु नौितह�को सामनागद� िथयो। �सबेलादे �ख, िज�ाले
शै ि�क र िव�ीय प्रदश� नमा उ� मू�ां कन कमाउन सकेकोछ।
टे �स िश�ा क�नीले ग्रीनिभल आईएसडीलाई (ISDलाई)
समग्रमा "बी" "(B)", र िव�ीय �वस्थापनकालािग "उ�ृ�" भने र
मू�ां कन प्रदानगरे को िथयो।
अं ग्रेजी र �े िनशमा ि�भाषी, वहाँ ले शहर�ापी सा�रता
काय�क्रमको आर� गनु� भएको िथयो जसलाई रै ली राउ� �रिडं ग भिनन्छ, जसले सबै ज�दे �ख ते स्रो
क�ाका ब�ाह�कोलािग उ� �रको अनलाइन पढ् ने सामग्री दु वै अं ग्रेजी र �े िनशमा प्रदानगद� छ।

टे �स एसोिसएसन अफ �ूल प्रशासकह�को जाित, िन��ता, र िविवधता सिमितमा वहाँ ले
सेवागनु��न्छ।
डा. िल�ी�ले दु बै कलेज र पेशा (जीवनवृ ित) िव�ाथ�ह�को तयारीलाई मह�िदनु �न्छ र टे �स
एए�एम (A&M) यु िनभिस� टी-कमस� सँग साझे दारीगरी सबै ग्रीनिभल आईएसडीका �ातकह�को प्रवे श
र आिथ�क �पबाट वि�त िव�ाथ�ह�कोलािग िनः शु � �ू शनको �ारे �ी (आ�ासन िदनु भएको) गराउनु
भएकोछ। २०२० मा, उनलाई ने �ल �ूल प��क �रले शंस एसोिसएसनले “सु प�रटे �े� टु वाचको �पमा
मा�ता िदएको िथयो।
ग्रीनिभलको हे रा� �ानरले, हालसालै हे डलाइनको साथ ���गत राय प्रकािशत गरे को िथयो,
"िलिग�लाई गुमाउनु पराजय �ने छ।" फेएट काउ�ी जनताको प्रितिक्रयाले सकारा�क िट�णीह�
समावेशगरे ज�ै, "उहाँ �� िवक� �नु�न्छ।" एक िव�ाथ�ले साझागरे , "उहाँ एक महान िवचारको
उ�ादक �नु �न्छ र िव�ाथ�ह�कालािग सबैभ�ा राम्रो �दय भएको ��� �नु �न्छ। ”
वहाँ ले �ािलफोिन� या �े ट यु िनभरिसटी फ्रे�ोबाट िश�ामा �ातक, र अं ग्रेजीमा �ातको�रको उपािध
प्रा�गनु� भएको िथयो , �ािलफोिन�या, र �े फन एफ. अ��न �े ट यु िनभिस� टीबाट िश�ामा �ातको�र र
सुप�र�े � सिट� िफकेसनको उपािध प्रा�गनु� भएको िथयो। वहाँ ले टे �स-आिल��टन यु िनभरिसटीबाट के१६ (K-16) शै ि�क ने तृ� र नीितमा पीएच.डी.को उपािध प्रा�गनु� भएको िथयो।
डा. िल�ी�ले यस भ�ा पिहले िडसे�र २०२०मा अप्र�ािशत �पमा दे हा��नु भएका सु परई�� डे�
�ा�ी क�ो स्थानमा काय� गनु� �ने छ। क�े िव�ाथ�ह�को गिहरो चासो राख्नु ��ो र िज�ामा िश�ण
र िश�ामा सकारा�क प्रभावपानु� भएको िथयो। डा. माल�न हे �ले नोभे �रदे �ख अ��रम अधी�कको
�पमा कामगनु� भएकोछ।
“डा. हे �को िनद� शन, बु��म�ा, र ने तृ� िवशे षगरी िज�ाकोलािग चु नौतीपू ण� समयमा मह�पू ण�छ।
उनको �स्थर नेतृ�ले हाम्रा िव�ाथ�ह�, कम�चारीह� र प�रवारह�लाई फाइदा पु ऱ्याएको छ र अक�
अधी�कको सं क्रमणलाई सफल बनाउन म�तगन� छ, "मफ�लेभ�ु भयो।
अ�� मफ�ले थपभ�ु भयो, "हामी जां च (चयन) सिमितको कामकालािग कृत�छौं - खोजीगन� क�नी
ग्रीनवुड/आशर ए� एसोिसएट् स�ारा समिथ� त। हामी सबै उ�े दवारह�ले िव�ाथ�को िश�ाकोलािग
गनु�भएको मह�पू ण� योगदानह�बाट प्रभािवतछौँ। उ�े दवारको सहभािगताको श��ले (ताकतले) यो
हामी र समुदायकोलािग गाह्रो िनण� य बनायो।"
डा. िल�ी�लाई २०२१-२०२२ �ूल वष�मा शु �गराउने ल�छ।
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