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د استمر بحثنا عن المدیر العام المقبل لمدارس مقاطعة فاییت العامة باالنتقال إلى األمام ونحن على مسار وجدول من أجل لق
 تسمیة المدیر العام الجدید في بدایة شھر حزیران/یونیو.

 
لمرجعیات لكل من أثناء قیامنا بإنشاء جدول المخطط الزمني الخاص بنا، فإن فریقنا قد كان مشغوالً في التحقق من ا

مقابلتھم من قبل لجنة الكشف المسحي.  إن ھذا یشمل التواصل مع األقران، المشرفین، واألشخاص  تحین الذین تمالمرشّ 
ق بصنع ما بین عشرة إلى خمسة عشر اتصال تحقّ  غرینوود/آشرالذین یقومون بالتقریر لھم مباشرة.  لقد قامت شركة البحث 

ق المراجع مع لجنة الكشف المسحي في یوم وسوف تقوم بمشاركة المعلومات التي تم جمعھا من تحقّ من المراجع لكل مرّشح 
 الجمعة ھذا.

 
 ) من أیّار/مایو17سوف یقوم مجلس إدارة تربیة وتعلیم مقاطعة فاییت بعقد اجتماع طارئ في یوم االثنین، السابع عشر (

اللجنة قوم تحین النھائیین الذین المسحي للمدیر العام بعرض المرشّ سوف یقوم خاللھ األفراد المنتخبون من لجنة الكشف 
جلب وتقدیم مجموعة من ثالثة إلى خمسة بة للجنة بالمشورة بتعیینھم.  في اجتماع سابق، قام مجلس اإلدارة بتعیین مھمّ 

الخاص بالمنصب الخاص بنا مرّشحین نھائیین یشعرون بأنھم یقومون بتحقیق المؤھالت التي تم إنشاؤھا في الملف الشخصي 
بأفضل شكل.  متى قام مجلس اإلدارة بمراجعة وقبول مجموعة مرّشحین المرحلة النھائیة، فإنّھ سوف یتّم إعالم أولئك 

 المرّشحین وسوف یتم نشر واإلعالن عن أسمائھم للعوام.
 

سوف تقوم ھذه الخطوة باستكمال وإنھاء العمل الجوھري الذي قامت بھ لجنة الكشف المسحي الخاصة بنا: لقد قاموا بقضاء 
والتي  –األشھر القلیلة الماضیة وھم یراجعون مواد مقدمي الطلبات، استكمال مقابالت الكشف المسحي، وعقد تحقق المراجع 

اإلدارة الخاص بنا من أجل أخذھا بعین اعتبارنا.  نحن نتشّكر اللجنة على مقدار سوف تنقضي جمیعھا بالمشورات إلى مجلس 
الوقت المعتبر الذي قد قاموا بتكریسھ من أجل البحث، ومن أجل المنظور الذي ال یقدر بثمن والذي قد قاموا بجلبھ كممثلین 

جلس اإلدارة، اإلداریین، المعلمین، أفراد عن المجموعات أصحاب المصلحة كما تم تحدیدھا في  قوانین كنتاكي (أفراد م
 الكادر المصنّفین، واألھل).

 
أنا أعلم بأن مجتمعنا المحلي على أحّر من الجمر من أجل لقاء وتعلّم المزید حول المرّشحین النھائیین.  في یوم االثنین، الرابع 

مرّشحین النھائیین في اجتماع مجلس اإلدارة ) من أیّار/مایو، سوف نقوم باإلعالن بشكل عام عن أسماء ال24والعشرین (
سوف یقوم المرّشحون باللقاء بشكل افتراضي مع أصحاب الحقاً في ذلك األسبوع،   المجدول بشكل اعتیادي الخاص بنا.

المصلحة الداخلیین كالطالب، األھل واألسر، والكادر.  إضافة إلى ذلك، نحن نخطط على عقد ندوى عامة كفرصة لمجتمعنا 
محلي من أجل "لقاء" المرّشحین النھائیین وتوفیر المداخالت أثناء قیام مجلس اإلدارة بالتفكیر بھذا القرار الجوھري.  ال

 أیّار/مایو. 27-26تقریبیاً، فإننا نخطط على عقد ھذا المنتدى العام أثناء أمسیات أیام 
 

مة متّى ما تّم معرفة عدد المرّشحین النھائیین الذین سوف سوف یتم تحدید التواریخ واألوقات المحددة من أجل المنتدیات العا
یتم أخذھم بعین االعتبار.  سوف تستمر أصوات طالبنا، موظفینا، أسرنا، وأفراد مجتمعنا المحلي في لعب دور مھم في 

 مساعدتنا على اختیار القائد القادم لمنطقة التربیة المدرسیة الخاصة بنا.
 

إضافیة حول كیف سوف تمكن لكم المشاركة خالل األسابیع المقبلة.  الرجاء اإلطالع على  سوف نقوم بمشاركة معلومات
أیة أسئلة.  سوف تتم مشاركة في حال امتالككم ألیة أسئلة وأنا أشجعكم على التواصل حول  األسئلة التي یتكرر سؤالھا

 . www.fcps.net/searchالتحدیثات حول البحث أیضاً على اإلنترنت على 
 

 تحیاتي،
 تایلر مورفي

 رئیس مجلس إدارة تربیة وتعلیم مقاطعة فاییت
 
 

https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/domain/3063/search/FAQ.pdf
http://www.fcps.net/search

