
 تحرير إخباري

 يعلن مجلس إدارة تربية وتعليم مقاطعة فاييت عن  
ن لمنصب المدير العام   المرشحي 

 
ي أمسيات يومي األربعاء والخميس هذا األسبوع 

اضية عامة فن ي منتديات تفاعلية افتر
ن فن حي 

ّ
 قوموا بلقاء المرش

 
ب مدارس مقاطعة فاييت العامة   – 2021مايو/أّيار،   24 –لكسنغتون، كنتاكي  من إيجاد مدير عام جديد.  أعلن مجلس  تقتر

ي اجتماع مجلس اإلدارة مساء اليوم.  من الممكن للمجتمع المحلي التعّرف عل  
ن فن حي 

ّ
بية والتعليم عن أسماء المرش إدارة التر

اضية ا  ن عتر حضور المنتديات التفاعلية االفتر حي 
ّ
ين )المرش ي أمسيات أيام األربعاء والخميس، السادس والعشر

(  26لعامة فن
ين )  ( من أّيار/مايو. 27والسابع والعشر

 
كة البحث التنفيذي الخاصة بنا،   "نحن سعداء وراضون عن المناظت  المتنوعة للجنة الكشف المسحي واألفكار المّطلعة لشر
اتهم القيادية بشكل    عالي النوعية تتوافق مهاراتهم وختر

ن حي 
ّ
، فقد قاموا بإيجاد مرش

ً
كائهم.  بالعمل سويا غرينوود/آشر وشر

،" قال رئيس  د  ،والذي ق الملف الشخصي لمنصب المدير العامجيد مع   تّم تطويره باستخدام مداخلة المجتمع المحلي
  . ي

ح جلبمجلس اإلدارة تايلر مورفن
ّ
ي من الممكن لكل مرش

ها إل مدارس مقاطعة  "نحن نشعر بالحماسة حول اإلمكانيات التر
فاييت العامة ونحن عل أحّر من الجمر من أجل تقديم مواهبهم الخارقة إل مجتمعنا المحلي وإل االستماع إل جميع  

ن بنا".  ي المصلحة الخاصي   صاحتر
 

وا  ين )احضن ي أيام السادس والعشر
ن
اضية العامة ف ين )26المنتديات التفاعلية االفتر ار/مايو ( من 27( والسابع والعشر

ّ
 أي

ّ مباشر لمدة ساعة واحدة.  ديا دافيدسون، مذيعة   ي منتديات عامة ببث حي
اضية فن ح بالمشاركة االفتر

ّ
سوف يقوم كل مرش
، سوف تقوم بإدارة كل من المناقشات الخمسة.  تتم دعوة الجميع من أجل حضور المنتديات  LEX18إخبارية ألخبار قناة 

اضية عتر  ّ مباشر العامة االفتر ي وقت الحق.  من الممكن ألفراد المجتمع المحلي تقديم   بث حي
أو مشاهدة التسجيالت فن

ين   هذا الرابطأسئلة خالل المنتديات أو بشكل مسبق عتر   من يوم الثالثاء، الخامس والعشر
ً
ة ظهرا قبل الساعة الثانية عشر

.  قوموا بتقديم اآلراء قبل تاري    خ   هنا ( من أيار.  بعد المنتديات، تتم دعوة الجميع إل إرسال آرائهم إل مجلس اإلدارة 25)

ي البحث. 
ي صنع قرار مجلس اإلدارة حول الخطوات التالية فن

ين من أّيار من أجل المساعدة فن  أقصاه الجمعة، الثامن والعشر
 

ين ) األربعاء ار/مايو 26السادس والعشر
ّ
 : ( من أي

 م.  6:30حترّ  5:30د. تاوانا غروفر، 
 

 ، ن وس ليغيتن  م.   7:45حترّ  6:45د. ديميتر
 

ين )الخميس  ار/مايو 27السابع والعشر
ّ
 : ( من أي

 ، ن  م.  5:30حترّ  4:30آ. أنجيال دومينيغت 
 

ن براون،    م.   6:45حترّ  5:45د. ميلفي 
 

  ، نيت  ّ   7:00د. كريستوفر بت   م.   8:00حتر
 

على   مشعل مصباح بول الورنس دانبارقوموا بمشاهدة فيديو تعريفي حول كل من المرّشحين قد تم إنتاجه من قبل 

fcps.net/search  .هذا األربعاء 

سوف يمتلك العوام فرصة االنخراط والتفاعل مع المرّشحين مجدداً عندما يقومون بزيارة مقاطعة فاييت بشكل  لقاء وتحيّة:

 ، في مدرسة فريدريك دوغالس الثانوية.8:30-7:00حزيران/يونيو من  2شخصي يوم األربعاء 

https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/domain/3063/search/profile.pdf
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/domain/3063/search/profile.pdf
https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/domain/3063/search/profile.pdf
https://www.fcps.net/Page/15306
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp6ruoM4_Vj9JRDPhA2xDGz79D2yE817tCHY7ky3Fq96ca0w/viewform
https://forms.gle/3GrJjLQ7GBqZzfYJA
https://pldlamplighter.org/
https://www.fcps.net/search


ن  حي 
ّ
 قابلوا المرش

 
، دكتوراه تعليم  نيت   .Ed.Dكريستوفر س. بت 

 
، انتهاز الفرص، وإلهام األداء"  "خلق امتياز تعليمي

 
بية المدرسية لمقاطعة كالرك ) ي منطقة التر

نيت  كرئيس الكادر فن (  CCSDيخدم د. كريستوفر بت 
ي خامس أكتر منطقة تربية 

ي الس فيغاس، نيفادا.  كعضو مجلس وزارة تنفيذي فن
ي  فن

مدرسية فن
نيت  وينفذ رؤية متمركزة حول الطالب ألكتر من  2019الواليات المتحدة منذ عام  ، يقود د. بت 

ف.  42آالف طالب و  310
ّ
 ألف موظ

 
 

نيت  بالخدمة كرئيس مجلس التنوع، الشمل، والعدل من أجل األهداف واألغراض.  لقد قام بتحقيق ازدياد بنسبة   يقوم د. بت 
ة من أجل مسارات الكليات الجامعية  بالمئة  10أكتر من  ن اكات ممت  ي معدالت التخرج، إعادة إحياء برامج الماغنت، وخلق شر

فن
اف عل   ، قام باإلشر

ً
ي   200والمهن للطالب. سابقا

ألف طالب كالمدير العام المعاون لمدارس مقاطعة أورانج العامة فن
ي عام 

ته التعليمية فن ي  1987أورالندو، فلوريدا.  بدأت مست 
ي البلد  –مقاطعة أورانج  فن

  –تاسع أكتر منطقة تربية مدرسية فن
، ومدرب.  ي

م تاري    خ، مدير رياضن
ّ
 وشملت مناصب كمدير مدرسة ثانوية ومدرسة متوسطة، مدير معاون، عميد الطالب، معل

 
ي ست  

ية لو موين الجامعية فن
ّ
ي التاري    خ والتعليم من كل

نيت  شهادة البكالوريوس الخاصة به فن اكيوز، نيو يورك، شهادة  نال د. بت 
ي القيادة التعليمية من جامعة 

ق جنوبية و شهادة الدوكتوراه الخاصة به فن ي القيادة التعليمية من نوفا الشر
ز فن ال  الماستر سينتر
 فلوريدا. 

 
 
 

ن ج. براون، دكتوراه تعليم   .Ed.Dميلفي 
 

ي كل يوم و  
ي يواجهها طالبنا فن

بية المدرسية من أجل مواجهة التحديات التر "وضع منطقة التر
ي تتيح لهم التفوق عل تلك العوائق"  

 من أجل توفت  وسائل الدعم التر
 

ن براون بالخدمة كالمدير العام 2017منذ عام  لمدارس مدينة راينولدسبورغ،   ، قام د. ميلفي 
ية المتنوعة.     7300منطقة تربية مدرسية تمتلك  ي منطقة كولومبوس، أوهايو الحضن

طالب فن
ي 
ي مدارس مقاطعة األمت  وليام العامة فن

قبل هذا المنصب، فإنه قد كان المدير العام المعاون فن
جينيا، منطقة تربية مدرسية مؤلفة من  ي  89فت 

ي   400يقدر ب   ألف طالب وعدد سكانن
ألف فن

 المقاطعة. 
 

ي  
ي راينولدسبورغ، قام د. براون بالعمل الحثيث عل معالجة عدم العدالة ضمن برامج المدارس الثانوية فن

أثناء تواجده فن
يات الجامعية.  أثناء  

ّ
ي صفوف الوضع المتقدم والكريديت الزائد للكل

بية المدرسية، فيما يشمل التسجيل فن منطقة التر
ي مدارس مدينة   22ته السنوات ختر 

ية فن ي اإلدارة المدرسية، فإنه قد قام بالخدمة كنائب المدير العام ومدير الموارد البشر
فن

كة تعليمية، وهو يمتلك عدة سنوات من الخدمة كمدير مدرسة ابتدائية وثانوية،   كوياهوغا فالز، نائب مدير المنطقة لشر
 
ّ
ف عل التعليم متعدد الثقافات، ومعل  م. مدرب، مشر

 
ز   ي الدراسات التعليمية واإلدارة التعليمية من جامعة والية أوهايو، شهادة ماستر

ي التعليم فن
يحمل د. براون شهادة دكتوراه فن

ي اللغة  
جينيا، وشهادة بكالوريوس فنون فن ي ريشموند، فت 

جينا فن اف من جامعة كومنويلث فت  ي اإلدارة التعليمية واإلشر
فنون فن

ية من جامعة ج ن جينيا. االنكلت  ي هاريسونبورغ، فت 
 ايمس ماديسون فن



ن   أنجيال دومينيغت 
 

ات   ، الكادر، ومجلس اإلدارة من أجل توفت  الخلفية والختر "خدمة الطالب، المجتمع المحلي
ي الحياة" 

ن فن  التعليمية إل كل طالب من أجل أن يكونوا ناجحي 
 

ن تخدم  بية المدرسية    آ. دومينيغت  ي منطقة التر
كالمدير العام المعاون للخدمات التعليمية فن

ة، مدنية تضم حوالي   ي سان أنتونيو، تكساس، منطقة تربية مدرسية كبت 
ي إدجوود فن

المستقلة فن
بية المدرسية لمدارس المرحلة   10 ، قامت بالخدمة كرئيس منطقة التر

ً
آالف طالب.  سابقا
 للقيادة المدرسية. الثانية والمدير التنفيذي 

 
ي إدجوود، منطقة تربية مدرسية عالية حاالت الفقر.   

ن فن ي توفت  فرص عادلة للدارسي 
ة فن ن أشواط كبت  تقطع آ. دومينيغت 

تها المهنية الممتدة ل  ، تكساس آ و إم، مجلس    26تشمل إنجازاتها خالل مست 
ً
ن )مثال كاء الخارجيي  عام التعاون مع الشر

ة لطالب إدجوود، تطوير المحاسبة التعليمية من  تكساس للدراسات العال  ن مية، واآلخرين( من أجل خلق فرص تعليمية ممت 
ي تكساس، والتقدير  Cإل   Dدرجة 

كة مقرها فن ، االختيار كمرشح للمرحلة النصف النهائية من أجل مدير العام من قبل شر
ن ث ي اللغة للعام من قبل اتحاد محلي من المعلمي 

ي اللغة. كإداري متحدث ثنان   نائت 
 

ي اإلدارة التعليمية  
ز العلوم الخاصة بها فن ي التاري    خ من جامعة دارتماوث وشهادة ماستر

لقد نالت شهادة بكالوريوس فنون فن
ن حيث تكون    –من جامعة تكساس آ و إم  ي أوستي 

ي جامعة تكساس فن
ي فن
ي برنامج اإلدارة العامة التعاونن

 فن
ً
كينغزفيل.  إنها حاليا

ي مدارس المناطق عالية  
ي النوعية فن ي مرحلة البحث العلمي من أجل أطروحتها حول كيفية المحافظة عل المدراء عالت 

 فن
ً
حاليا

 الفقر، المدنية. 
 

 .Ph.Dتاوانا غروفر، دكتوراه 
 

""قائد يقوم بخلق رؤية، وحدة، ووجهة من أجل   اجتياز التغيت  التحويلي
 

اسكا، منطقة   د. تاوانا جونز  ي غراند آيالند، نيتر
هي المدير العام لمدارس غراند آيالند العامة فن

ي   10تربية مدرسية ألكتر من 
، فإنها قد قامت  2016آالف طالب.  قبل أن تصبح المدير العام فن

ي مدارس دي سوتو المستقلة 
ي أدوار قيادية فن

ي   –بالخدمة فن
ي الضواحي فن

منطقة تربية مدرسية فن
ية، المدير    –آالف طالب   10ساس تتألف من أكتر من داالس، تك ي الموارد البشر

كرئيس موظفن
امج الخاصة، ومديرة.  امج الفيدرالية، مدير التر  التنفيذي للتر

 
ي خلق  

ي غراند آيالند من أجل تشي    ع مهمتها فن
بية المدرسية العامة فن قامت د. غروفر بمنارصة عمل العدالة ضمن منطقة التر

بية المدرسية.  قاد عملها إل   حقل لعب متساوي  اتيجية االفتتاحية لمنطقة التر لكل طالب وقامت بإطالق الخطة االستر
بية والتعليم،   بية المدرسية، قرار حول إزالة العنضية تم تبنيه من قبل مجلس إدارة التر تطوير بيان قيمة العدالة لمنطقة التر

بية المدرس ي  وتشكيل إطار عمل العدالة لمنطقة التر
بالمئة من مدارس "تحتاج إل   75ية.  لقد قامت بزيادة إنجاز الطالب فن

ي امتحان ال  20تطور" وقامت بزيادة عدد الطالب الذين ينالون درجة 
.  5.4بمقدار   ACTأو أعل فن ن  بالمئة خالل سنتي 

 
ي التعليم الخاص من جامعة نورث تكساس

ي ا  .Ed.Sشهادة  ;نالت د. غروفر شهادة دكتوراه فن
لقيادة التعليمية من جامعة فن

ي القيادة االبتدائية/التعليمية من جامعة أوبورن مونتغومري  .Ed.Sشهادة  ;انو دو 
ز علوم وبكالوريوس   ;فن و شهادة ماستر

، كل منهما كانا من  ي
ي التعليم االبتدان 

 جامعة أوبورن مونتغومري. علوم فن
 
 
 
 



، دكتوراه  ن وس ليغيتن  .Ph.Dديميتر
 

الطالب، بغض النظر عن قدرتهم، عرقهم، لغتهم، أو مدخول أشتهم، بالفرص "توفت  جميع 
" ن ، ومنتجي  ن ن ناجحي  ات من أجل أن يصبحوا طالب ومواطني   والختر

 
ن منذ عام   وس ليغيتن ي منطقة المدارس المستقلة    2016خدم د. ديميتر

كالمدير العام للمدارس فن
ية مؤلفة من  ي غرينفيل، منطقة تربية مدرسية حضن

آالف طالب خارج داالس، تكساس.   5فن
ي 
ي اللغة/إسبانن

م غرفة صف ثنان 
ّ
ن معل ، كان د. ليغيتن

ً
مدير مدرسة ابتدائية،   ;مدير معاون ;سابقا

ي مناطق تربية مدرسية تتألف من عدد   ;متوسطة، وثانوية
مدير عام لمنطقة من المدارس، فن

 ألف طالب.  35وصل إل 
 

ن بزي ، قام د. ليغيتن ي منصبه الحالي
،  فن

ً
ن اقتصاديا ي جميع المستويات، فيما يشمل أداء الطالب المحرومي 

ادة نتائج الطالب فن
، وتحويل عدة مدارس تقليدية إل مدارس خيار، مما   اتيجية لخمسة سنوات وملف المتخرج الشخصي قيادة خلق خطة استر

بية المدرسية.  لقد تّم تسميته كق ي أنحاء منطقة التر
ن   ائد مثت  للوحي من قبل اتحاد ساعد عل تطوير العدالة فن اإلداريي 

ي تكساس
ن فن ي المدارس   المدرسيي  وكان ضمن أوائل من قاموا بإكمال شهادة المدير العام الوطنية من قبل اتحاد إدارني

س، تكساس.  ي كومت 
ة من جامعة تكساس آ وإم فن ن .  لقد نال جائزة القيادة الممت  كي  األمت 

 
ية من جامعة والية كاليفورنيا، فريسنو   ن ي االنكلت 

ز فن ي التعليم وشهادة الماستر
ن شهادة البكالوريوس الخاصة به فن نال د. ليغيتن

ي 
.  لقد نال شهادة الدكتوراه الخاصة به فن ن ز التعليم وشهادة المدير العام من جامعة والية ستيفن ف. أوستي  وشهادة ماستر

 أرلينغتون.  –من جامعة تكساس  16  -رياض األطفالالقيادة التعليمية والسياسة 
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