LOWELL PUBLIC SCHOOLS
Henry J. Mroz Central Administration Offices
155 Merrimack Street
Lowell, MA 01852

03 de junho de 2020

A Lowell Public Schools tem o prazer de anunciar os três finalistas para a função de Chefe de
Escola da Lowell High School para consideração (listados aqui em ordem alfabética):


Ian Charles mais recentemente, atuou como diretor da Codman Academy, uma escola
autônoma em Dorchester. Ele iniciou a sua carreira como educador na Lowell Public
Schools e continuou sua carreira de professor na Flórida, antes de retornar a
Massachusetts. Ele passou a atuar como diretor assistente e como diretor de escolas
em Massachusetts. Atualmente, é candidato ao Doutorado na Northeastern University’s
College of Professional Studies no campo de liderança administrativa.



Michael Fiato atua como Gerente de Assistência Direcionada para o Sistema Estadual
de Apoio no Departamento de Educação Elementar e Secundária. Antes de ingressar
no DESE, ele atuou como diretor da Lawrence High School e, antes disso, foi diretor de
uma das seis escolas de ensino médio da Lawrence High.



Dr. Sara P. Walsh atua como diretora da Algonquin Regional High School atualmente.
Ela possui licenciatura em biologia e matemática com foco intenso em fisiologia. Ela
também ocupou cargos como Diretora Associada, Diretora Assistente e Diretora na
Springfield Public Schools.

A biografia completa de cada finalista está publicada aqui:
https://www.lowell.k12.ma.us/LowellHighHeadofSchoolFinalistsBio
O distrito realizará três fóruns comunitários virtuais na próxima semana, oferecendo ao público
a oportunidade de conhecer cada um dos finalistas e fazer perguntas sobre seus
antecedentes e sua visão para Lowell High.


Terça-feira, 9 de junho, das 17h às 18h



Quarta-feira, 10 de junho, das 17h às 18h



Quinta-feira, 11 de junho, das 17h às 18h

Os links do Zoom para os fóruns serão publicados no site e nas redes sociais do distrito na
segunda-feira, 8 de junho de 2020. Se você estiver interessado em fazer uma pergunta, envie
a sua pergunta antes do fórum comunitário para o e-mail community@lowell.k12.ma.us. O
prazo para enviar uma pergunta é terça-feira, 9 de junho de 2020 até meio-dia.

No total, 22 indivíduos se candidataram ao cargo. O Comitê de Pesquisa Escolar da Lowell
High School – que representa uma gama diversificada de constituintes, incluindo alunos, pais,
professores, administradores e parceiros da comunidade – identificou e entrevistou os 12
principais candidatos antes de selecionar os três finalistas. O Comitê de Pesquisa teve a
tarefa de revisar a descrição do cargo, se envolver na orientação imparcial, revisar as
contribuições da pesquisa feita na comunidade, desenvolver perguntas para entrevistas,
revisar os materiais de inscrição e propor três finalistas.
Os membros do Comitê de Pesquisa são:










Alunos: Jaeda Turner e Princess-Henna Wilson
Pais: Heather Forythe, Luis Raudales, Brian Snow
UTL (Professores Unidos de Lowell): Nancy Connelly, MaryAnn Dyson, Kristen Schultz
LSAA (Associação de Administradores Escolares de Lowell): Deidre Haley e Rose
Mendoca
SEIU (União Internacional de Funcionários de Serviços): Joan Marias
Parceiros de ED Superior: Dra. Ellen Grondine, MCC & Dr. Phitsamy Uy, UML
Organização Comunitária: LZ Nunn, Projeto LEARN
Membro do Comitê Escolar: Hilary Clark, Presidente de Pessoal
Facilitadores LPS: Linus J. Guillory Jr., PhD & Daroth Yann, HR

Após os fóruns comunitários, o processo culminará com uma entrevista final com o
Superintendente da Lowell Public Schools, Dr. Joel Boyd.

