ثالثة أمناء جدد وثالثة أمناء تم إعادة إنتخابهم يؤدون اليمين في المنطقة التعليمية()HISD

رحب مجلس التعليم في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ( )HISDبثالثة أعضاء جدد يوم الخميس قبل إجتماع
المجلس لشهر كانون الثاني (يناير) .أدى اليمين رسميا ً كل من ( Elizabeth Santosالمقاطعة األولى) Sergio Lira
(المقاطعة الثالثة) ( Susan Deigaardالمقاطعة الخامسة) في الساعة  33:11صباحا ً في قاعة Manuel Rodriguez Jr.
Board Auditorium at the Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
وخالل الحفل أدى االيمين رسميا ً ايضا األمناء الذين تم إعادة إنتخابهم وهم كل من  Wanda Adamsو  Anne Sungو
Holly Maria Flynn Vilaseca
فاز  Santosبالمقعد الذي كان تشغلة  Anna Eastmanوفاز Deigaardبالمقعد الذي االذي كان يشغلة Michael
 L. Lunceford,وكالهما إختارعدم الترشح لدورة إنتخابية ثانية .سيمأل  Liraالمدة المتبقية من فترة المتوفي Manuel
 Rodríguez Jrوالتي ستستمر حتى عام .9132
 Santosخريجة مدارس المنطقة التعليمية حيت درست المرحلة اإلبتدائية Janowski and Herrera elementary
 schoolsاالبتدائية و المتوسطة في  Burbank Middle Schoolوالثانوية في Sam Houston Math, Science and
 .Technology Centerوتخرجت من جامعة هيوستن  -وأمضت السنوات العشر الماضية معلمة في المنطقة التعليمية
وفازت على  Gretchen Himslفي اإلنتخابات التكميلية على المقعد الشاغر في المقاطعة.
 Liraمساعد مدير في مدرسة  .Bellaire High Schoolوهوخريج جامعة  University of St. Thomasوجامعة
 University of Houston-Clear Lakeوأكمل دراسة الدكتوراه في القيادة التربوية من جامعة هيوستن في عام .9132
وقد فاز  Liraعلى  Jesse Rodriguezفي اإلنتخابات التكميلية على المقعد الشاغر في المقاطعة الثالثة.
فازت  Deigaardالمدافعة عن التعليم بمقعد مجلس التعليم في المنطقة التعليمية للمرة األولى بعد أن تفوقت على ثالثة منافسين
لتحل محل  Mike Luncefordالذى أعلن فى وقت سابق من هذا العام انه لن يرشح لدورة قادمة .درست  Deigaardفي
المدارس الحكومية وتخرجت من جامعة  .Rice Universityوتفوقت في اإلنتخابات على كل من  Kara DeRochaو
 Sean Chebenو . Susan Shafer

وقد إعيد إنتخاب  Adamsلدورة ثانية وهي خريجة  Kashmere High Schoolالثانوية وجامعة تكساس الجنوبية ألمانة
المقاطعةالتاسعة بعد ان تفوقت على كل من  Gerry Monroeو. Karla Brown
 Sungخريجة مدرسة  Bellaire High Schoolالثانوية وخريجة جامعة هارفارد .إنتخبت ألول ولدورة كاملة كأمينة
للمقاطعة السابعة في كانون األول( ديسمبر) من عام  9132لملء المدة المتبقية من  .Harvin Mooreلقد تفوقت على
. John Luman.
 Vilasecaخريجة المدارس الحكومية وأكمت دراستها الجامعية في جامعتي University of Michigan and
 Columbia Universityقد تفوقت على أثنين من المنافسين للفوز كأمينة للمقاطعة السادسة .تم تعيينها في مجلس التربية
والتعليم في كانون الثاني(يناير) من عام  9132من خالل التصويت باإلجماع للتحل محل  Greg Meyersالتي لم تنتهي مدتة
وتفوقت  Vilasecaعلى كل من  Daniel Albertو. Robert Lundin

