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Lowellفیما یلي معلومات عن السیرة الذاتیة الخاصة بكل من المرشحین النھائیین الثالثة لمنصب مدیر المدرسة في 
High School وھم–Ian Charles ،Michael Fiatoو ،Sara Pragluski Walsh تم عرض السیر .

الذاتیة بترتیب أبجدي:

IAN CHARLES
Ianبدأ  N. Charles مجتمع مقدماً خدماتھ في 1998مسیرتھ المھنیة في التعلیم كمعلم بدیل على المدى الطویل بعام

Lowell Public School في مجال التعلیم الخاص، الخدمات اإلنسانیة والدراسات االجتماعیة. لقد عمل في
Rogers ،RobinsonوPyne Arts أثناء ارتیاده لجامعة ماساتشوستس في لوییل بالمساء. كان مقیماً في مدینة

Pyneلوییل خالل وقت عملھ داخل المنطقة التعلیمیة. قام أطفالھ بارتیاد  Arts Schoolالعودة من والیة فلوریدا بعد
Olympiaحیث واصل مسیرتھ المھنیة بالتعلیم في  High School كموجھ بالتاریخ واالقتصاد. لقد عاد مؤخراً إلى

Peabodyوالیة ماساتشوستس حیث قام بتقدیم خدماتھ كموجھ بالعلوم االجتماعیة في  Middle School في
Peabodyكامبریدج. أثناء عملھ في  Middle School ارتاد ،Mr. Ian Charles جامعة كامبریدج في المساء

Healyحیث التحق بالعمل في اإلدارة التعلیمیة. تم تعیینھ كنائب مدیر بصفة مؤقتة في  Middle School في
Winterسمرفیل. وقد تم تعیینھ كنائب مدیر بصفة دائمة في  Hill Community Innovation School.

McGlynnحقاً في میدفورد للمساعدة في رئاسة تم تعیینھ ال Middle School وقد جذب عملھ االستثنائي الرائع .
Medfordكونھ من القادة التربویین اھتمام المجتمع الخاص بـ  Public School ُن یّ وإدارة المنطقة التعلیمیة. ثم ع

Medfordنائب مدیر  High School حیث كان مشرفاً على عملیة االنتقال الناجحة للطالب الملتحقین الجدد بما یزید
Charterطالباً. وقد لفت عملھ انتباه 325عن  School في دورشیستر حیث قدم خدماتھ بعد ذلك كمدیر لـ

Codman Academy.

Ianحصل  Nigel Charlesعلى العلوم التركیزدارة مع على درجة البكالوریوس في مجال السیاسة العامة واإل
.Mr. كما یحمل 1999السیاسیة من جامعة ماساتشوستس في مدینة لوییل دفعة  Charles ماجستیر بالعلوم التربویة

. كما یحمل أیضاً شھادة الدراسات 2002في المناھج الدراسیة والتعلیمات من جامعة ماساتشوستس في مدینة لوییل دفعة 
السیاسات اإلداریة وإصالح المدارس. على التركیزمع 2011) من كلیة كامبریدج دفعة C.A.G.Sالعلیا المتقدمة (

Ianیعد  N. Charles حالیاً مرشح للحصول على الدكتوراه من كلیة الدراسات المھنیة في مجال القیادة اإلداریة من
Northeastern University القیادة التربویة بالنسبة للصفوف . إنھ یحمل أیضاً شھادة من والیة ماساتشوستس في

.12-. كما یحمل أیضاً شھادة من والیة ماساتشوستس كمشرف عام بالنسبة للصفوف من الروضة5-12



MICHAEL FIATO
Michael Fiato في مجال التعلیم العام. عاماً 20معلم شغوف مليء بالطاقة وذو بصیرة ثاقبة یتمتع بخبرة تزید عن

كمدیر للمساعدات الموجھة لنظام الدعم على مستوى الوالیة في إدارة التعلیم االبتدائي خدماتھ Michaelحالیاً، یقدم 
أنھا في حاجة ببالشراكة مع المدارس والمناطق التعلیمیة التي قامت بتحدید مدارس معینة Michaelوالثانوي. یعمل 

في نظام المحاسبة التابع للوالیة.للمساعدات والتدخل 

Lawrenceخدماتھ بمنصب مدیر Michaelقدم قبل االنضمام إلى إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي،  High
School ولدیھ معرفة وإلمام واسعین بخصوص تطویر المدارس، إعادة تصمیمھا، وممارسات التغییر والتحویل على ،

دور أساسي في إعداد برنامج لمرحلة الجامعة Michaelمستوى المرحلة الثانویة. أثناء دوره بمنصب المدیر، لعب 
في شراكة مع القسم 2ج برنامج تدریب داخلي المبكرة، وتحضیر مسارات مھنیة من أجل الطالب. یتضمن ھذا النموذ

ھن بالملطالب فرصاً بھدف استكشاف موضوعات محددة تتعلق یوفر لالعام والخاص وإعداد مسارات مھنیة حیث 
والصناعة على نحو أعمق وأشمل. وبدعم من إیمانھ أنھ یجب على جمیع الطالب أن یحصلوا على إمكانیة للوصول إلى 

عالیة الجودة والبرامج اإلثرائیة فقد قام أیضاً بتوسیع نطاق الفرص المتاحة من خالل تمویل أفضل البرامج األكادیمیة
لمسرح، الموسیقى والفنون.موجھ لوإتاحة دعم 

Lawrenceخدماتھ كناظر إلحدى المدارس الثانویة الستة في Michaelقبل شغلھ لمنصب المدیر، قدم  High
لثمانیة سنوات. خالل ھذه المدة، زادت مدرستھ من معدالت التخرج وقللت من معدالت االنقطاع عن الدراسة، كما قامت 
بالتحسین من النتائج األكادیمیة على نحو ثابت ومنتظم في نظام المحاسبة على مستوى الوالیة. على مدار الفترة الزمنیة 

األدوار تشمل عمید أكادیمي، مدرب ماتھ في مجموعة متنوعة من خدMichaelالخاصة بمسیرتھ المھنیة، قدم 
شغفھ للتعلیم العام، المساواة والعدالة االجتماعیة من جذوره Michaelریاضي، مسئول أكادیمي، ناظر ومدیر. یستمد 
ى أنھ یجب علالمراحل األولى من مسیرتھ المھنیة. لدیھ اعتقاد راسخ بالمجتمع من خالل التنظیم وتنمیة الشباب في 

المدارس الثانویة أن تتأكد من قیام جمیع الطالب بالتخرج مع توفیر خطة لما بعد التعلیم الثانوي تمثل الخطوة القادمة 
الكبرى بالنسبة لھم والتي ستقوم بدفعھم صوب النجاح في القرن الحادي والعشرین.



SARA PRAGLUSKI WALSH
Sara Pragluski Walsh ،Ed.D دكتوراه في التربیة تقدم خدماتھا حالیاً بمنصب مدیرAlgonquin

Regional High School (ARHS) إنھا تحمل رخصة تدریس في األحیاء والریاضیات، مع تركیز شدید على .
.Drالفسیولوجیا (علم وظائف األعضاء). واصلت  Walshرھا كمدیر توسیع سیرتھا التعلیمیة المھنیة من خالل أدوا

Springfieldلـمعاون، نائب مدیر، ومدیر Public Schools.

.Drاكتسبت  Walshمقدمة فرصاً مجدول رئیسي للمباني المدرسیةكورھا وخبراتھا الوظیفیة من خالل عملھا تط
التغییر وصول جمیع الطالب للتسجیل في دورات دراسیة متقدمة. لقد عملت أیضاً بممارسات وإمكانیة متزایدة ل

) وحصلت على جوائز خالل ھذه DESEوالتحویل وممارسات االستدامة من خالل إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي (
الفترة نتیجة تحقیق تحسنات ملحوظة وممیزة في مؤشرات محددة بالغة األھمیة وفي التطویر اإلجمالي الشامل للمدرسة. 

لقد قامت بالتعبیر عن حبھا وشغفھا بالتعلیم من خالل الحصول على درجة الدكتوراه في القیادة واإلشراف التربوي من 
American International College (الكلیة األمریكیة الدولیة) وتحمل ماجستیر بالعلوم في فسیولوجیا التدریب

Universityمن الریاضي of Massachusetts Amherst.

.Drوبوصفھا رائدة، تتسم  Walsh نوعیة الشخصیات التي تقوم بوضع مفعمة بالطاقة والحیویة، وھي من بأنھا
توقعات عالیة واإلعداد لھا أثناء القیام بدعم اآلخرین للوصول لما وراء توقعاتھم الشخصیة. إنھا تؤمن حقاً بتمكین 

.Drالعلم والتعلیم مدى الحیاة. تتسم بتلقيبنماذج تتصف اآلخرین وھي متحمسة لتسلیحھم بالتعلیم و Walsh بااللتزام
والتفاني في تحقیق تجربة رائعة من الناحیة األكادیمیة لجمیع األطراف المعنیة كما یثني زمالئھا على قدرتھا على 

التعاون، المشاركة، واإللھام باإلضافة إلى قدرتھا على التواصل بشكل ناجح.

من أجل تطویر تجارب أكادیمیة ذات امتیاز مواد ذات أھمیة متساویةالدراسیةالمناھج المواد خارج كالً من الفنون ویعد 
.Drلدى .ةوالتي تقوم بإظھارھا من خالل رغباتھا الشخصی Walsh حب وشغف دائم للفنون والتي تعبر عنھ من

لھم ھا تعمل كي تا، والفرقة الموسیقیة االستعراضیة. إنخالل تجاربھا المذھلة كطالبة في حصص الفنون، األوركستر
الحب ذاتھ للفنون.بأطفالھا 

Springfieldإنھا تولي الفضل في نجاحاتھا لخبرتھا المذھلة كطالبة في  Public Schools ،من خالل التنوع
التدریس والقیادة في مسقط 3وسائل الدعم، والفرص التي تم توفیرھا. قامت ھذه الخبرة بإرشادھا للعودة مجدداً لكالً من 

رأسھا خالل الجزء األول من مسیرتھا التربویة. قامت اھتماماتھا في الفسیولوجیا والریاضیات بمساعدتھا في صقل 
عالمي من المستوى السباق الجري الثالثي (تریاثلون) للرجل الحدیدي ریاضیة متقاعدة بأنھاتدریبھا الریاضي حیث 

الماراثون وعداءة بااللترا ائزة على الجائزة الخاصة بعداءة نافسة لمدة عشر مرات، باإلضافة إلى أنھا حثالث مرات، م
ماراثون.  

.Drوأخیراً، تتطلع  Walshم كي تكون جزًء من التعلیم وقیادة العملیة التعلیمیة قدمأً نحو الفرص المقدمة كل یو
.یةلومالش، ویتسم بالتعاونبأسلوب آمن، 


