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Lowellیسر  Public Schools أن تعلن عن المرشحین الثالث النھائیین للنظر في منصب مدیر المدرسة فيLowell High
School:(تم ذكرھم ھنا بالترتیب األبجدي)

Ian Charles شغل مؤخراً منصب مدیرCodman Academy وھي مدرسة مستقلة في دورشیستر. لقد بدأ مسیرتھ ،
Lowellالمھنیة كموجھ في  Public Schools وواصل سیرتھ المھنیة بالتدریس في والیة فلوریدا، قبل العودة إلى والیة

ن مدماتھ في كال المنصبین نائب مدیر ومدیر لمدارس في ماساتشوستس. إنھ مرشح حالیاً للدكتوراه ماساتشوستس. لقد قدم خ
Northeasternكلیة الدراسات المھنیة في مجال القیادة اإلداریة من  University.

Michael Fiato التعلیم االبتدائي خدماتھ كمدیر للمساعدات الموجھة لنظام الدعم على مستوى الوالیة في إدارة یقدم
Lawrenceخدماتھ بمنصب مدیر قبل االنضمام إلى إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي، قدم والثانوي. High School ،

Lawrenceوكان یشغل قبل ذلك منصب الناظر إلحدى المدارس الثانویة الستة في  High.

Dr. Sara P. Walsh تقدم خدماتھا حالیاً بمنصب مدیرAlgonquin Regional High School إنھا تحمل .
ناصب مكما شغلت أیضاً رخصة تدریس في األحیاء والریاضیات، مع تركیز شدید على الفسیولوجیا (علم وظائف األعضاء).

Springfieldلـكمدیر معاون، نائب مدیر، ومدیرأخرى Public Schools.

تم نشر السیرة المھنیة الكاملة لكل مرشح نھائي ھنا: 
https://www.lowell.k12.ma.us/LowellHighHeadofSchoolFinalistsBio

سبوع القادم، حیث تمنح من خاللھا العامة من الجمھور الفرصة للقاء ستقوم المنطقة التعلیمیة بعقد ثالث منتدیات مجتمعیة افتراضیة األ
Lowellكل مرشح من المرشحین النھائیین مع طرح أسئلة عن خلفیاتھم ورؤیتھم لـ  High.

 ،مساءً 6مساًء حتى 5یونیو من 9الثالثاء

 ،مساءً 6مساًء حتى 5یونیو من 10األربعاء

 ،مساءً 6حتى مساًء 5یونیو من 11الخمیس

على الموقع االلكتروني للمنطقة التعلیمیة ووسائل التواصل االجتماعي في یوم للمنتدیات Zoomبتطبیق سیتم نشر الروابط الخاصة
. في حالة رغبتكم بطرح أسئلة، یرجى إرسال سؤالكم قبل موعد المنتدى المجتمعي من خالل إرسال رسالة 2020یونیو، 8االثنین، 
عند 2020یونیو، 9. الموعد النھائي إلرسال سؤال ما ھو الثالثاء، community@lowell.k12.ma.usروني على برید الكت
الظھیرة.

Lowellقامت لجنة البحث التابعة لـ فرد بالتقدیم على المنصب. 22بشكل إجمالي، قام  High School– ًوالتي تمثل نطاق واسعا
مرشح مع إجراء 12بتحدید أفضل –ومتنوعاً من األعضاء بما یشمل الطالب، أولیاء األمور، المعلمین، اإلداریین وشركاء المجتمع 



مقابالت شخصیة معھم، قبل اختیار المرشحین الثالث النھائیین. تم تكلیف لجنة البحث بمراجعة التوصیف الوظیفي، المشاركة في
التوجھات المناھضة للتحیز، مراجعة المساھمات من االستبیان المجتمعي، إعداد أسئلة المقابلة الشخصیة، مراجعة المواد الخاصة 

بالتقدیم ومقترحات المرشحین الثالث النھائیین.

األعضاء في لجنة البحث:

:الطالبJaeda TurnerوPrincess-Henna Wilson
:أولیاء األمورHeather Forythe, Luis Raudales, Brian Snow
UTL:(المعلمون المتحدون في لوییل)Nancy Connelly, MaryAnn Dyson, Kristen Schultz
LSAA:(رابطة إداریي مدرسة لوییل)Deidre HaleyوRose Mendoca
SEIU:(االتحاد الدولي لموظفي الخدمات)Joan Marias
:شركاء التعلیم العاليDr. Ellen Grondine, MCCوDr. Phitsamy Uy, UML
 :تنظیم المجتمع المحليLZ Nunn ، مشروعLEARN
 :عضو اللجنة المدرسیةHilary Clarkرئیس طاقم الموظفین ،
 وسطاءLPS:Linus J. Guillory Jr.،PhD.ودكتوراه في التربیةDaroth Yann ،HRموارد بشریة

.Drنھائیة برعایة في النھایة بمقابلة شخصیة بعد القیام بعقد المنتدیات المجتمعیة، سوف یتم تتویج العملیة  Joel Boyd المشرف العام
Lowellلـ  Public Schools.


