
 

 فترة الذين أمضوا (Luncefordو   Eastman) لونسفورد و إيستمان األمناء كرمالمنطقة التعليمية ت

 في المجلس طويلة

 

  ناءمأ مجلس في انتخبا   اللذين لونسفورد ومايك إيستمان آنا من كل إلى الشكر الخميس يوم (HISD) المنطقة التعليمية وجهت

 Hattie Mae White مركز في لهما أقيم ستقبالإ حفل خالل خدمتهما على تقاعدا اآلنو 9002 عام فيالمنطقة العليمية 

Educational Support Center. 

 بأنهما ووصفهما سنوات ثمانيالتي إستمرت  خدمتهما على ولونسيفور إيستمان كارانزا ريتشارد العام المشرف وشكر

  مرثكوإ التعليمية  منطقتنا في مكان كل في بصماتكم الخاصة"  ووقال ". ... العامة الضرائب على جيدان عامان مشرفان"

 . التعليمية المنطقةتقدير عنتعبر  صغيرة رمزيةهدية ك"  crystal apples " لهم وقدم".  سنوات مدى علىسيقى 

بقى يس إرثكم. "ولونسفورد إيستمان مخاطبة قبل والحاضرين السابقين المجلس بأعضاءلمجلس ل األول الرئيس نائب دافيال ديانا تورحب

 "التعليمية المنطقة حول بناؤها يتم التي الجديدة لمدارسا من العديد عن المسؤول هووساخصاً 

 ررتق عندما بي يثقون كانوا الذين عضب أرى: "وقالت. الحضور المدارس وقادة المجتمع أعضاء توشكر أوال إيستمان تحدث

  ".طالبنا خدمة أجل من أتعلم أن علي   سيكون كمأعرف  ما قليالكنت  ". "المنصب لهذا الترشح

 (Horn)هورن مدرسة في األطفال روضة في وكانت البداية كوالد لطالب  المجلس، في للعمل جاء كيف لونسيفورد وأوضح 

 المنطقة من خرجت التى يجابيةإلا االشياء كل على التركيز اود" وقال. حضورهم على قادة المدارس وشكر. االبتدائية

 . "يعمل شيء كل ،أوال   األطفال علىً   تركز عندما" وأضاف ".المنطقة

 كالهماوفاز  .التوالي على ليرا وسيرجيو سانتوس اليزابيث( الخامسة المنطقة) ولونسفورد( االولى المقاطعة) ايستمان خلفيوس

 الخامسة الساعة فى 9002 التعليم مجلس جتماعإ فى اليمين ايوسيؤد ،)كانون األول( ديسمبر 2 يوم التكميلية في  نتخاباتإ فى

 ر. التقري هذ إقرأ وليرا، سانتوس حول المعلومات من لمزيد. ) كانون الثاني( يناير 02 في مساء  

جمعية  قيادة تولت 2002 عام منذ الوالدين أحد وبصفتها. جتماعيةإلا والعدالة العامة والصحةبالفنون  ةشغوف  يمحامي إيستمان تكان وقد

 سهلت والتي ،2002 عام فيلجنة اإلنتقال في  و (Travis Elementary) االبتدائية ترافيس في مدرسة( PTA)أولياء األمور والمعلمين 

 .رئيسية تجديد عمليات إلجراء المدرسة غلقتأ   عندما في المؤقتة المباني إلى الطالب نقل

 كما. ترافيس مدرسة في 9002 إلى 9002 جمعية أولياء األمور والمعلميت للفترة من  جمعية رئيس منصب إيستمان شغلتلقد 

 القدماء  بالمعلمين اعترفت التي(  Street Foundation½ 00) مؤسسة تأسيس في (براد) وزوجها إيستمان شاركت

 الذين رللخط المعرضين لألطفال الجامعية الدراسية المنح المؤسسة تقدم واليوم. نقدية جوائز على حصلوا الذينو المتميزين

http://blogs.houstonisd.org/news/2017/12/09/hisd-board-of-education-runoff-election-results-3/
http://blogs.houstonisd.org/news/2017/12/09/hisd-board-of-education-runoff-election-results-3/


 تشارك ا أحد األمناء وبوصفه( سابقا   ديفيس)  Northsideثانوية و( ً   سابقا ريغان) HISD’s Heights ثانوية  من تخرجوا

 .سكرتيرال ومساعد ا  وسكرتير الثاني الرئيس نائب منصب توشغل المجلس قيادة في إيستمان

قيادة  و ليميةفي المنطقة التع السندات على الرقابة لجنة فيوعمل  طويلة فترة منذفي المنطقة التعليمية مل علل متطوع لونسفورد

 لجان في أيضا عمل كما. ( HISD)ة المنطقة العليميى فيأولياء األمور أراء لجنةوالتعليمية في المنطقة  الخامسةالمقاطعة  فريق

 الرئيسي المخطط بناء لجنة وترأس ،( Longfellow Elementary, Pin Oak Middle, Pershing Middle) مدارس  بناء

 .بتدائية(اإل Horn) لمدرسة

 مدرسة منتخرجا و المتوسطة(Pershing ) بيرشينغ ة ومدارس بتدائيةإلا Horn) ) هورن مدرسةفي  لونسفورد ودرس طفلي  

 ونائب اإلبتدائية في مدرسة هورن األمور أولياء جمعية صندوق أمين منصبفي  لونسفورد عمل. الثانوية(  Bellaire) بلير

رس في دو ( HISD) المنطقة التعليمية مدارس نتاج هوتكساس ومن مواليد  لونسيفورد . المزادلرئيس 

 McNamara  ، Elrod elementary schools, Fondren Middle School, Westbury High Schoolمدارسها)


