
ن وبقاء مقعدي شاغرمقعد ملئ و  نتخاباتإلفي ليلة ا اء مجلس إدارة المنطقة التعليميةعضأثالثة من  فاز

  الثانية شاغرين للجولة 

  

 

  

  آن سونغو (HISD)هيوستن  المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس فيمجلس إدارة ل ا  رئيس واندا آدامز نتخابإ إعادة لقد تم  

انت قد ك الذيا مقعدالهولي ماريا فلين فيالسيكا ب عضوة مجلس األمناء في حين فازت ،  يوم الثالثاءضوا  في مجلس األمناء ع

لثالثة في ااألولى ومنطقة . وسيتم تحديد مقاعد الةالخامسالمنطقة ا الشاغر في مقعدالد على سو ديغار توحصل. فية سابقا   عينت

 في إنتخابات الجولة الثانية. 

 

 دامزآ جيري مونرو وكارال براون. في مجلس األمناء بعد هزمت كل من ةلمنطقة التاسعالتمثيل بفترة والية ثانية  آدامز توفاز

 (.Texas Southern University )ةوجامعة تكساس الجنوبي( الثانوية  Kashmereة مدرسة )خريج

 

مدرسة  خريجة سونغ .  جون لومان تهزمبعد  للمنطقة السابعةفي مجلس األمناء  كعضو لها كاملة دورةأول ب سونغفازت 

(Bellaire) لملء المدة المتبقية من  6102من عام  )كانون األول(في ديسمبر سونغ نتخبتوقد أ   . جامعة هارفارد،الثانوية و

  هارفين مور.

 

 ة الحكومي يجة المدارسرخ فيالسيكابأمانة المنطقة السادسة لدورة كاملة بعد هزمت أثنين من منافسيها.  فيالسيكافازت 

من خالل التصويت  6102من عام  )كانون الثاني(في يناير األدارة. تم تعيينها في مجلس كولومبياو ميشيغانتي جامعو

 .دانيال ألبرت وروبرت لوندينكل المنافسين  فيالسيكا  تهزم  .غريغ مايرزفترة المدة المتبقية من  ستكمالإلباإلجماع 

 

ك حل محل مايتل نافسينهزمت ثالثة مبعد ول مرة تعليم المنطقة التعليمية أل بمقعد في مجلس ديغاردالمحامية  تفازلقد 

س المدار من ديغاردال يسعى إلعادة ترشيحة. تخرجت علن فى وقت سابق من هذا العام انه قد ألونسيفورد. وكان لونسفورد 

 .وسوزان شافر  شون شيبنو  كارا ديروشا كل من  ديغارد هزمتلقد  من جامعة رايس. الحكومية و

 

عنه  تلذي تخلا في المنطقة األولى المقعد الشاغر على الثانيةجولة الإليزابيث سانتوس وجريتشن هيمسل في  يتنافس كل منوس

 . سياسي محللو هيمسل  ا  معلميعمل انتوس . سالترشيح عدم تقررالتي  آنا إيستمان

 

 ان يشغله سابقا  الذي ك في المنطقة الثالثة على المقعد الشاغر ثانية الجولة في الجيسي رودريجيز وسيرجيو ليرا  وسيتنافس كل 

 .وفي الراديو يةخدمة العمالء المهن يعمل في رودريجيز و يعمل مساعد مير مدرسة ليرا .  مانويل رودريغيز االبن  الراحل 

 

 .ون األول()كانديسمبر 9يوم السبت الجولة الثانية   ابانتخإومن المقرر ان تجرى 



 

صوات من قبل مجلس التعليم هذا إلغير رسمية حتى يتم فرز انوفمبر )تشرين الثاني (  2وستعتبر نتائج عد األصوات  في

 .الشهر

 

من تسعة أمناء. وسيعمل كل منهم لمدة  ( HISDدارس في هيوستن)في المنطقة التعليمية المستقلة للمويتألف مجلس التعليم 

 .(يناير)في كانون الثاني  6102جتماع األول لمجلس التعليم لعام إلناء ايؤدون اليمين أث حالما تبدأ رسميا  وأربع سنوات 


