Sasisho la Mei 12, 2021 kutoka kwa Mwenyekiti wa Bodi
Utafutaji wa Msimamizi mpya wa Shule za Umma za Kaunti ya Fayette umeendelea mbele na tuko njiani
kumtaja msimamizi mpya mapema ya Juni.
Kama tulivyoanzisha katika ratiba yetu ya muda, timu yetu imekuwa ikiangalia shughuli za wagombea
waliohojiwa na Kamati ya Uchunguzi. Hii ni pamoja na kuwasiliana na wenzao, wasimamizi wao, na wale
waliochapa kazi chini ya usimamizi wao. Kampuni ya utaftaji ya Greenwood / Asher imepiga simu kati ya
10-15 kwa kila mgombea na itashiriki habari iliyokusanywa kutoka kwa ukaguzi na Kamati ya Uchunguzi
Ijumaa [siku ya tano] hii.
Bodi ya Elimu ya Kaunti ya Fayette itakuwa na mkutano maalum Jumatatu [siku ya kwanza] Mei 17,
wakati ambapo washiriki waliochaguliwa kwa Kamati ya Uchunguzi wa Msimamizi watawatambulisha
wagombea waliopendelewa. Katika mkutano wa mapema, bodi iliipa kamati jukumu la kuleta orodha ya
wagombea 3-5 ambao wamekidhi bora sifa zilizowekwa katika wasifu wa msimamo. Mara moja baada
ya bodi kukagua na kukubali safu ya wagombea, wagombea hawa wataarifiwa na majina yao yatawekwa
hadharani.
Hatua hii itakamilisha kazi muhimu ya Kamati yetu ya Uchunguzi: wametumia miezi michache iliyopita
kukagua nyaraka za waombaji, kumaliza mahojiano ya uchunguzi, na kufanya marejeo-yote yakimalizika
na mapendekezo kwa Bodi yetu kwa kuzingatia. Tunashukuru kamati kwa muda mwingi ambao
wameweka katika utaftaji, na mitazamo muhimu waliyoileta kama wawakilishi wa vikundi vya washika
madau kama ilivyoainishwa katika sheria ya Kentucky (wajumbe wa bodi, wasimamizi, walimu,
wafanyakazi waliotengwa, na wazazi).
Najua jamii yetu ina hamu ya kukutana na kujua zaidi juu ya wagombea wa mwisho. Jumatatu [siku ya
pili] Mei 24, tutatangaza hadharani majina ya wagombea wa mwisho katika mkutano wetu wa bodi
uliopangwa mara kwa mara. Baadaye wiki hiyo, wagombea watakutana na washika madau wa ndani
kama wanafunzi, wazazi na familia, na wafanyakazi. Kwa kuongezea, tunapanga kufanya mabaraza ya
umma kama fursa kwa jamii yetu "kukutana" na wagombea wetu na kutoa maoni wakati Bodi
inatazamia uamuzi huu muhimu. Kwa muda, tunapanga kuwa na mabaraza ya umma wakati wa jioni ya
Mei 26-27.
Tarehe na nyakati maalum za mabaraza ya umma zitawekwa mara moja tutakapojua ni wangapi
wagombea wa mwisho tutafikiria. Sauti za wanafunzi wetu, wafanyakazi, familia, na wanajamii
zitaendelea kuwa muhimu kutusaidia kuchagua kiongozi ajaye wa wilaya yetu ya shule.
Tutashiriki maelezo ya ziada juu ya jinsi unaweza kushiriki katika wiki zijazo. Tafadhali angalia Maswali
Yanayoulizwa Sana FAQ ikiwa una maswali yoyote na ninakuhimiza ufikie maswali ya ziada. Sasisho
kwenye utaftaji pia zinashirikiwa mkondoni kwenye www.fcps.net/search.
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