
 (HISDفي المنطقة التعليمية)اليمين إنتخابهم يؤدون تم إعادة وثالثة أمناء ثالثة أمناء جدد 

 

 جتماعإ قبل الخميس يوم جدد أعضاء بثالثة( HISDالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ) في التعليم مجلس رحب

 Sergio Lira( األولى المقاطعة) Elizabeth Santos كل منسمياً ر ى اليمينأد)يناير(.  لشهر كانون الثاني مجلسال

 .Manuel Rodriguez Jr قاعة في صباحاً  33:11 الساعة في( الخامسة المقاطعة) Susan Deigaard( الثالثة المقاطعة)

Board Auditorium at the Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St. 

 و Anne Sung و  Wanda Adamsاألمناء الذين تم إعادة إنتخابهم وهم كل من ايضا  رسمياً الحفل أدى االيمين  وخالل

Holly Maria Flynn Vilaseca 

 Michaelالذي كان يشغلة ا الذي بالمقعد Deigaard وفاز Anna Eastman كان تشغلة  الذي بالمقعد Santos فاز

L. Lunceford, مأليس. لدورة إنتخابية ثانية الترشح عدمختارإ وكالهما  Liraمن فترة المتوفي المتبقية المدة Manuel 

Rodríguez Jr 9132 عام حتىتي ستستمر وال. 

Santos  المرحلة اإلبتدائية  تمدارس المنطقة التعليمية حيت درس ةخريجJanowski and Herrera elementary 

schools في  المتوسطة و  االبتدائيةBurbank Middle School   والثانوية فيSam Houston Math, Science and 

Technology Center .معلمة في المنطقة التعليمية   الماضية العشر السنوات وأمضت - هيوستن جامعة من تخرجتو

  المقاطعة.  في عد الشاغرمقالعلى التكميلية بات تخااإلن في Gretchen Himsl على وفازت

Lira مدرسة في مدير مساعد Bellaire High School .جامعة خريجوهو University of St. Thomas وجامعة 

University of Houston-Clear Lake 9132 عام في هيوستن جامعة من التربوية القيادة في الدكتوراهدراسة  وأكمل . 

  المقاطعة الثالثة.  في الشاغر مقعدال على التكميلية اإلنتخابات في Jesse Rodriguezعلى   Lira فازوقد 

الثة منافسين على ث تبعد أن تفوق األولى للمرة يةفي المنطقة التعليم التعليم مجلس بمقعد التعليم عن ةالمدافع Deigaard تفاز

في   Deigaard تدرس. يرشح لدورة قادمة لن انه العام هذا من سابق وقت فى علنأ الذى Mike Lunceford محل حللت

 و Kara DeRocha وتفوقت في اإلنتخابات على كل من  . Rice University جامعة منت وتخرج الحكومية المدارس

Sean Cheben و Susan Shafer  . 



ألمانة  الجنوبية تكساس وجامعة الثانوية Kashmere High School ةخريج يوه لدورة ثانية  Adams وقد إعيد إنتخاب

 .Karla Brown و  Gerry Monroeوقت على كل من بعد ان تف المقاطعةالتاسعة

Sung مدرسة خريجة Bellaire High School كأمينة ألول ولدورة كاملة هارفارد. إنتخبت  جامعة ةوخريج الثانوية

 . لقد تفوقت علىHarvin Moore من المتبقية المدة لملء 9132 عام من (ديسمبر كانون األول) في للمقاطعة السابعة

John Luman. . 

  Vilaseca  جامعتي في   الجامعية دراستها الحكومية وأكمتخريجة المدارسUniversity of Michigan and 

Columbia University التربية مجلس في تعيينها تم. السادسة للمقاطعة ةكأمين للفوزعلى أثنين من المنافسين  تفوقت قد 

 التي لم تنتهي مدتة Greg Meyers لتحل محل ل باإلجماع التصويت خالل من 9132 عام من (ينايركانون الثاني)  في والتعليم

 . Robert Lundin و  Daniel Albert على كل من  Vilasecaتفوقت و

 


