
Subject Line:واتلینغتون!بالدكتورمرحبًا–عامموّجھعنالبحثانتھى

صباح الخیر،

العام التالي للمنطقةفي منصب الموّجھاألب، الحاصل على شھادة الدكتوراهتوني بي واتلینغتون،أعلن مجلس التعلیم الیوم عن تعیین
التعلیمیة في فیالدلفیا. یا لھ من یوم رائع تحظى بھ مدینتنا!

غیلفورد،مقاطعةفيللتاریخمدرًساالمھنیةحیاتھبدأوقدالمجال،فيعاًما27إلىتمتدبخبرةیتمتعبصیرةذومعلمواتلینغتوندكتور
وھيسالزبوري،روانلمدارسعامموّجھمنصبواتلینغتونالدكتورشغل،2021ینایرمنذ.1994عامفيالشمالیة،كاروالینابوالیة

المنطقة التعلیمیة الوحیدة في والیة كاروالینا الشمالیة المتجددة. و شغل سابقًا منصب مدیر مدارس مقاطعة غیلفورد، وھي ثالث أكبر
من بین أكبر المناطق التعلیمیة الموجودة في الوالیات المتحدة األمریكیة التي یبلغالمرتبةمنطقة تعلیمیة في والیة كاروالینا الشمالیة وتحتل

استثنائيتعلیمتوفیرعلىتساعدالتيالنظموتحسینالنتائجتحقیقعلىیرّكزمتعاونقائدھوواتلینغتوندكتورمنطقة.ألف14عددھا
لكل طالب بشكل یومي. فھو ینتمي للجیل األول من خریجي الجامعة، إضافة إلى أنھ من أنصار العدل والمساواة. وھو ملتزم بتشكیل فرق

لقدمدرسیة ومجتمعیة تعاونیة تكون مسؤولة عن خلق فرص لتغییر حیاة جمیع األطفال مع تقلیص فجوات اإلنجاز والفرص بشكل كبیر.
السیاسيالتاریخفيالماجستیرودرجة،A&Tالشمالیةكاروالیناوالیةجامعةمنالتاریختدریسفيالجامعیةشھادتھعلىحصل

األمریكي من جامعة والیة أوھایو، ودرجة الماجستیر في إدارة المدارس ودرجة الدكتوراه في القیادة التربویة من جامعة كاروالینا الشمالیة
في تشابل ھیل، حیث كان زمیًال رئیسیًا في جامعة كاروالینا الشمالیة. كما حصل واتلینغتون على شھادات تدریب من جامعتي ھارفارد

)AASA(المدارسلمدیرياألمریكیةالرابطةترعاھاالتيالوطنیةالحضریةالمناطقموّجھيأكادیمیةفيعضووھووییل،

یظل النجاح األكادیمي ألطفالنا واستعدادھم لالزدھار والنجاح والقیادة في مجتمع عالمي على رأس أولویات المنطقة. لقد كان من دواعي
سروري أن أقدم لكم تحدیثات دوریة بشأن العملیة – بدًءا من إطالق مرحلة المدخالت العامة األولیة، وصوًال إلى أحدث مراسالتنا عندما

تعیین القائد التربويوضع ثقتكم في مجلس اإلدارة حیث سعینا إلىأحضر مجلس اإلدارة المرشحین النھائیین إلى فیالدلفیا. نشكركم على
األكثر كفاءة وخبرة لمواصلة تحقیق رؤیة أھداف المنطقة التعلیمیة وقواعد الحمایة الخاصة بھا التي تھدف إلى تحقیق الطالب للنجاح.

ھناویتأقلمیستقروبینما.2022یونیو16الخمیسیومعاًماموّجھًابصفتھرسمیًاواتلینغتوندكتورإلیناسینضمالتالیة،للخطواتوبالنسبة
في منطقتنا التعلیمیة، سیكون للدكتور ھایت دور أساسي في عملیة االستیعاب – وسیعمل مجلس اإلدارة بشكل تعاوني مع دكتور واتلینغتون

وأصحاب المصلحة في المنطقة التعلیمیة لدینا لیس لدعم عملیة االنتقال السلس فحسب، بل أیًضا للتأكد من أننا نعّده لتحقیق النجاح. كما
سیحتاج أیًضا إلى الحصول على التشجیع والدعم والطاقة اإلیجابیة من المدینة بأكملھا، وآمل أن أتمكن من االعتماد علیكم في ذلك.

الموقعزیارةمتابعةفيتترددال.PHLSuperSearch#فيالمشاركةعلىنشكركمشيء،كلقبل
philasd.org/schoolboard/searchللترحیبوخططنافیالدلفیاإلىواتلینغتوندكتوروصولحولإضافیةتحدیثاتعلىللحصول
بھ في مدینة الحب األخوي والمودة الشقیقة!

مع خالص التقدیر،

لیتشا إیجیا-ھینتون
نائبة الرئیس
مجلس التعلیم

المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا


