
األولى  ( في المنطقتينHISD) مقاعد المنطقة التعليميةالجولة الثانية تحدد الفائزين بنتخابات إ

 الثالثةو
المنطقة فى مجلس تعليم  ( Sergio Lira)سيرجيو ليرا و ( Elizabeth Santos)نتخاب اليزابيث سانتوسإتم 

غير الرسمية التى ذكرها مكتب مقاطعة اليوم السبت وفقا للنتائج ( HISDالتعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن)

 .هاريس

 
 (Elizabeth Santosإليزابيث سانتوس)

 

األولى الذي  المنطقة بمقعد( Gretchen Himsl) على غريتشن هيمسل (Elizabeth Santosسانتوس ) تفاز

 Jesse)جيسي رودريجيزمنافسة  Sergio Lira)) وهزم (  Anna Eastman) عنه آنا إيستمان تتخل

Rodriguezطقة التعليم في المن الثالثة. وستكون النتائج رسمية بعد أن يستعرضها مجلس المنطقةمقعد ب ( وفاز

 .(HISD) التعليمية

 

 و    Janowskiحيث كانت دراستها في المرحلة اإلبتدائية في مدرستي ) المنطقة التعليمية   من نتاجسانتوس 

Herrera )  ( والدراسة المتوسطة فيBurbank Middle School والثانوية  )Sam Houston Math, 

Science and Technology Center .  وتخرجت من جامعة هيوستن  وأمضت السنوات العشرة األخيرة معلمة

 (. HISDفي المنطقة التعليمية) 

 

لمدة  معلمةأعمل ومتطوعة و Sam Houston و Burbankو  Herrera  كوني خريجة مدارس“سانتوس  قالت 

كان قلبي دائما مع أطفالنا ومع  عضو مجلس األمناء لقد، وأنا األن  عائلتي  حيث تكون سنوات في المدارس  01

 ."المنطقة األولى مجتمع في وراء حملتنا الفاعلةللعالقات والقوة  ةالمجتمع ". "أنا ممتن

 

 University of) تي جامعالثانوية. وهو خريج (  Bellaire High School)مساعد مدير مدرسة  ( Liraا)لير

St. Thomas )  و(UH-Clear Lake )5102جامعة هيوستن في عام  منالدكتوراه في القيادة التربوية  وأكمل. 



 
 (Sergio Lira)سيرجيو ليرا

لعمل مع ل"أتطلع  (HISDالتعليمية )المنطقة في الذين أزروني ودعموني والمتطوعين قال ليرا: "أود أن أشكرجميع 

فريق واحد ك لضمان توفير موارد كافية للمنطقة الثالثة. سنعمل معا  المنطقة التعليمية كارانزا ومجلس  العام  المشرف

 ." للقيام بما هو صحيح لجميع الطالب

 

 الساعة فى ) كانون الثاني( يناير 02 فى 5102 التعليم لمجلس األول جتماعاإل خالل اليمين وليرا سانتوس سيؤدي

 the Manuel Rodríguez Board Auditorium at the مانويلالمجلس  جتماعاتإ قاعة في. مساء   الخامسة

Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St. 

 عام حتى ( والتي ستستمر.Manuel Rodríguez Jr) الراحل الثالثة المنطقة ألمين المتبقية المدة سيشغل سوف ليرا

5102. 

 

 .من تسعة أمناء كل منهم يعمل لمدة أربع سنوات ( HISDفي المنطقة التعليمية)ويتألف مجلس التعليم 

 

 .( HISDفي المنطقة التعليمية )مناطق األمناء لالطالع على خريطة  هناانقر 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7897/Board_districts_1516.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7897/Board_districts_1516.pdf

