
رئيسة  (Lathan Grenitaغرينيتا الثان) ( يعينHISDفي المنطقة التعليمية)  مجلس التعليم

 مؤقت عام التعليم كمشرفشؤون  مكتب

 

هيوستن  في سالمنطفة التعليمية المستقلة للمدار صوت مجلس التعليم في - 3102آذار )مارس(  32

(HISD)غرينيتا الثان كمشرف مؤقت في أكبر منطقة تعليمية في الوالية مكتب التعليم باإلجماع على تعيين رئيسة. 

بينما يبحث األمناء عن بديل دائم للمشرف ( HISDعلى المنطقة التعليمية)مؤقت  كمشرفللعمل  الثان إخيارتم 

 .في المنطقة التعليميةيقرب من عام ونصف  عمل ما بعد مامن منصبة   إستقال ريتشارد كارانزا  الذي 

 .)أبريل( بدور أعمال المشرف وستصبح المشرفة المؤقتة إعتباراً من األول من نيسان الثان  فوراً القيام تتولىسوف 

قالت الثان: "أنا ممتنه إلتاحة الفرصة لّي لمساعدة مدارسنا على تحقيق التميّز في مجال التعليم". "نحن نسير على 

رسنا وأود التأكد من أن جميع طالبنا يتمتعون بفرص تعليمية عالية الطريق الصحيح نحو التميّز التعليمي في جميع مدا

الجودة التي من شأنها إعدادهم للكليات أو المهن. أنا مستعدة تماًما لقيادة المنطقة التعليمية في هذا الفصل من االنتقال 

 ." السريع

 عاًما  وشغلت منصب 32لمدة  مخضرمة وهي تربوية 3102عام في  (HISDانضمت الثان الى المنطقة التعليمية)

المنطقة  مدارسفي مكتب دعم  رئيسةعملت و. 3102-3102منذ بداية العام الدراسي التعليمية  الشؤون مكتب رئيس

خالل العام  اإلبتدائيعملت رئيسية في مدارس التحول  المنصبالشمالي. وقبل هذا في القطاع  (HISDالتعليمية)

إلى تصنيف  "مطلوبالتحسين ال تصنيف " وأخرجتها من مدرسة  31ثر من حيث قادت أك 3102-3102الدراسي 

 ."قياسيالمستوى ال"

الدكتورة الثان لديها سجل حافل  " أنرئيسة مجلس التعليم (Rhonda Skillern-Jones )قالت روندا سكيليرن جونز

ًسا بينما سل ونأمل أن يكون هذا انتقااًلً  قيادتنا في فريق  مثلهابأن يكون شخص ين في تحويل المدارس. "نحن محظوظ

 ."إلى األمام التعليمية نواصل نقل المنطقة

طالباً و  00111( حيث كانت تشرف على Peoria Public Schoolsعملت الثان سابقًا كمشرف عام للمدارس في)

ب غلت في وقت الحق منصموظفاً. بدأت حياتها التعليمية كمدرسة في مدرسة ثانوية في نورث كارولينا ، وش 3211

مساعدة مدير مدرسة ومديرة في الوالية. ثم عملت كمسؤولة رئيسية لتحسين المدارس اإلبتدائية في منطقة سان دييغو 

 .التعليمية الموحدة ونائبة مؤقتة للمشرف العام
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 North Carolina A&T Stateالثان تحمل درجة البكالوريوس في تعليم إدارة األعمال من جامعة )

University) ( ودرجة الماجستير في تعليم إدارة األعمال من جامعةNorth Carolina)  ودرجة الدكتوراه من

 (..Southern Illinois Universityجامعة )

ح منصبه هذا الربيع ليصبمن  سيستقيل ريتشارد كارانزا في وقت سابق من هذا الشهر أنه المشرف العام أعلن قد و

 20 يوم للعمل ستقالته اليوم وسيكون آخر يوم رسميإ التعليم بل مجلسق  وقد  مديًرا لمدارس مدينة نيويورك. 

 .(مارسآذار)

في البحث السابق والتي أدت إلى تعيين كارانزا. وألنه غادر في أقل  ستخدمتأ  تي سيستخدم مجلس التعليم الشركة الو

وعقد يان إستبعلى إجراء األمناء . وسيتم تكليف الشركة بمساعدة التعليمية من عامين  فإن البحث لن يكلف المنطقة

 تعييني فستخدام هذا الملف إجتماعات مجتمعية لجمع مدخالت حول الملف الشخصي للمرشح. وسيتم بعد ذلك إ

 . المرشحين


