فاز ثالثة من أعضاء مجلس إدارة المنطقة التعليمية في ليلة اإلنتخابات وملئ مقعد شاغر وبقاء مقعدين
شاغرين للجولة الثانية

لقد تم إعادة إنتخاب واندا آدامز رئيسا لمجلس إدارة المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ( )HISDوآن سونغ
عضوا في مجلس األمناء يوم الثالثاء  ،في حين فازت عضوة مجلس األمناء هولي ماريا فلين فيالسيكا بالمقعد االذي كانت قد
عينت فية سابقا .وحصلت سو ديغارد على المقعد الشاغر في المنطقة االخامسة .وسيتم تحديد مقاعد المنطقة األولى والثالثة في
في إنتخابات الجولة الثانية.
وفازت آدامز بفترة والية ثانية لتمثيل المنطقة التاسعة في مجلس األمناء بعد هزمت كل من جيري مونرو وكارال براون .آدامز
خريجة مدرسة (  )Kashmereالثانوية وجامعة تكساس الجنوبية( .)Texas Southern University
فازت سونغ بأول دورة كاملة لها كعضو في مجلس األمناء للمنطقة السابعة بعد هزمت جون لومان  .سونغ خريجة مدرسة
( )Bellaireالثانوية وجامعة هارفارد .،وقد أنتخبت سونغ في ديسمبر(كانون األول) من عام  6102لملء المدة المتبقية من
هارفين مور.
فازت فيالسيكا بأمانة المنطقة السادسة لدورة كاملة بعد هزمت أثنين من منافسيها .فيالسيكا خريجة المدارس الحكومية
وجامعتي ميشيغان وكولومبيا .تم تعيينها في مجلس األدارة في يناير(كانون الثاني) من عام  6102من خالل التصويت
باإلجماع إلستكمال المدة المتبقية من فترة غريغ مايرز .هزمت فيالسيكا كل المنافسين دانيال ألبرت وروبرت لوندين.
لقد فازت المحامية ديغارد بمقعد في مجلس تعليم المنطقة التعليمية ألول مرة بعد هزمت ثالثة منافسين لتحل محل مايك
لونسيفورد .وكان لونسفورد قد أعلن فى وقت سابق من هذا العام انه ال يسعى إلعادة ترشيحة .تخرجت ديغارد من المدارس
الحكومية ومن جامعة رايس .لقد هزمت ديغارد كل من كارا ديروشا وشون شيبن وسوزان شافر.
وسيتنافس كل من إليزابيث سانتوس وجريتشن هيمسل في الجولة الثانية على المقعد الشاغر في المنطقة األولى الذي تخلت عنه
آنا إيستمان التي قررت عدم الترشيح .سانتوس يعمل معلما و هيمسل محلل سياسي .
وسيتنافس كل جيسي رودريجيز وسيرجيو ليرا في الجولة الثانية على المقعد الشاغر في المنطقة الثالثة الذي كان يشغله سابقا
الراحل مانويل رودريغيز االبن  .ليرا يعمل مساعد مير مدرسة ورودريجيز يعمل في خدمة العمالء المهنية وفي الراديو.
ومن المقرر ان تجرى إنتخابا الجولة الثانية يوم السبت  9ديسمبر(كانون األول).

وستعتبر نتائج عد األصوات في( 2تشرين الثاني ) نوفمبر غير رسمية حتى يتم فرز اإلصوات من قبل مجلس التعليم هذا
الشهر.
ويتألف مجلس التعليم في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن( )HISDمن تسعة أمناء .وسيعمل كل منهم لمدة
أربع سنوات وتبدأ رسميا حالما يؤدون اليمين أثناء اإلجتماع األول لمجلس التعليم لعام  6102في كانون الثاني (يناير).

