
 

 (HISDمشرفاً عاماً للمنطقة التعليمية ) كارانزا ريتشاردمجلس التعليم  يعين 
 

 بالجمهور عالم ويجتمع إلوسائل ا تالتصوي بعدالمشرف الجديد  سيلتقى

 

على  األخيرة ( بوضع اللمساتHISDالتعليم في المنطقة التعليمية ) مجلس يقوم أن المقرر من - 6172 أغسطسأب/  71 

  يوم الخميس. العام المشرف لمنصب وحيدمرشح الالتعين 

 Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th مجلسال قاعة في 13:41 في جتماعإلا وسيبدأ

Street  هنا كاملال جدوللا . الجمهور وتحية لقاءو اإلعالم وسائل ممثلي كارانزا السيد قيسيلت التصويت وبعد. 

وقد مشرفاً عاماً،  ةتعينقوم مجلس تعليم والية تكساس ي نأقبل نونية يوماً القا 67فترة نقضاء إ سيعقب ان تصويت يوم الخميس

  . تموز/ يوليو 61في مرشحاً وحيداً  كارانزاة تم تسميكان 

 

منصبه  يشغل قبل أنأخرى دية اوشغل مناصب قيمدرسة  مديرو ماً معلعمل ، فلمدة طويلة  في حقل التعليم كارانزا عمل لقد  

ولقد طالباً.    04.111التي تضم سان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا عليمية الموحدة في تللمنطقة ال كمشرف عام األخير 

لعام  ( Leader to Learn Fromكقائد وطني  للتعليم )  الماضي  " السيد كارانزا  في العام  Education Week " صنفت 

 المناطق التعليمية في والية كاليفورنيا تنوعاً أكثر بطالقة ، وقاد كارانزا واحدة من .  كارانزا يتكلم األنجليزية واألسبانية6170

 .6176منذ عام  المدارس الحكومية بين في التحصيل الدراسي  عالياً تفوقاً  والتي تحقق

 

 Profile Leadership  لتطوير خارجية بحث شركة مع المرشحين بالعمل  مع المقابالت إجراء قبللقد قام مجلس التعليم  

Report  المجتمع مساهمات جمع طريق عن إنشاؤها تم والتي(input community ) وقد اً شخص 4611 من أكثر منو .

 على المرشح، في المرغوبة الخصائص يحدد تقريراً  أيضا Hazard, Young, Attea and Associates  أنشأت شركة

   .جمعتها التي المدخالت أساس

 في تبنيها تم والتي للطالب األكاديمي التحصيل على تركز التي اإلستراتيجيات من العديد فرانسيسكو سان في كارانزا قاد لقد

 .أيضاً  هيوستن

 وهذة  ولغوياً.  على سبيل المثال هدف ان يكون الخريجيين مؤهلين عالمياً وثقافياً سكويلقد تبنت المنطقة التعليمية في سان فرانس

  ثنائية مدرسة 26وقرارالمنطقة التعليمية بإنشاء   Global Graduate HISD’sشروع المنطقة التعليمية األهداف تنسجم مع م

 .اللغة

 على التأكيد مع للطالب ديبيأالت الدراسة عن التعليق من للحد فرانسيسكو سان في التعليمية المنطقة عملت كارانز قيادة تحت            

 بداية وفي(.  HISD) التعليمية المنطقة في تبعالم   للمسار مماثل وهذا صفوفهم في الطالب بقاء على تساعد التي الممارسات

 وبدال. ذلك يتطلب القانون كان  إذا إال الثالث، الصف قبل  الدراسة عن الطالب تعلق تعد لم المدارس فأن الدراسية السنة هذه

 إحتياجات لتلبية الصيف فصل في  التعلم إستراتيجيات من الكثير بتطبيق المدارس في والمسؤولين المعلمين امضى لقد ذلك، من

 .والعاطفية اإلجتماعية الطالب

 االجتماعية والعدالة واالبتكار التعليم لشؤون العام للمشرف كنائب فرانسيسكو سان في التعليمية المنطقة في كارانزا  عمل لقد 

 Clark على مشرفاً   كارانزا خدم فرانسيسكو، سان إلى ينتقل أن وقبل. عاماً  مشرفاً  تعينة يتم  أن قبل سنوات ثالث لمدة

County School District in Las Vegas,، وطالبة طالب  22.111 من أكثر تضم التي مدرسة 22 على أشرف حيث .

 ومعلماً  مدير مساعد أيضا كارانزا وعمل. فيغاس الس وفي  أريزونا والية في توسان مدينة  في ثانوية مدرسة مدير  وعمل

 .والموسيقى اللغة وثنائية اإلجتماعية للدراسات

 

 التربوية القيادة في بإمتياز التعليم في الماجستير ودرجة أريزونا جامعة من الثانوي التعليم في البكالوريوس على كارانزا حصل

 حاليا ويحضر الشمالية اريزونا والية جامعة من الدكتوراه  شهادة متطلبات  أكمل وقد. الشمالية اريزونا والية جامعة من

 .الشرقية الجنوبية نوفا جامعة من التربوية القيادة في  الدكتوراه لشهادة

here.
http://leaders.edweek.org/profile/richard-a-carranza-superintendent-english-language-learner-education/
http://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=209496&dataid=171528&FileName=HISD%20LPR%2004%2014%2016%20Bd%20Mtg.pdf
http://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=209496&dataid=171528&FileName=HISD%20LPR%2004%2014%2016%20Bd%20Mtg.pdf
http://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=209496&dataid=171529&FileName=HISD%20Superintendent%20Survey%20Comments.pdf
http://www.houstonisd.org/globalgraduate
dual%20language%20schools.
dual%20language%20schools.


  :من كل في أيضا عضو وهو

  Association of Latinos and Administrators Board of Directors, National Commission on 

Teaching and America’s Future, American Association of School Administrators Executive 

Committee, San Francisco Symphony Board of Governors, Fine Arts Museum of San Francisco 

Board of Trustees, and the K to College Advisory Board. 

 

 

 

 إضفط هنا

 
   


