
  

 قامت ادارة بودر التعليمية بتعيين مدير مدرسة كينارد 

 المتوسطة  
لمدرسة                                    . يسر ادارة بودر التعليمية ان تعلن عن اختيار ليندسي ماتكين كمديرة    

ماتكين مهامها في نهاية العام الدراسي عندما ينتقل مدير كنارد الحالي جيسي موريل الى  \ستتولى السيدة

الثانوية الجديدة تحت االنشاء التابعة الدارة بودر التعليمية في   –المتوسطة منصبه الجديد كمدير للمدرسة 

.  2022ي خريف طريق بروسبكت                   , والتي من المتوقع افتتاحها ف  

, كنت جزءا من الطاقم التاسيسي الذي ساعد في فتح مدرسة كينارد. انه  2004قالت ماتكين, " في عام 

لشرف لي ان اعود واخدم مجتمع كينارد مرة اخرى للبناء على العالقات السابقة. وانني اتطلع الى توسيع  

تعاونية بين الطالب والموظفين لالهتمام  تجربة ادماج الطالب المبتكرة والجذابة من خالل العالقات ال

".  بشخصية كينارد   

. بدات حياتها المهنية في مدرسة لينكولن  2002كانت ماتكين متخصصة في ادارة بودر التعليمية منذ عام 

المتوسطة كمعلمة للغة االسبانية وانتقلت الى مدرسة كينارد المتوسطة لتعليم اللغة االسبانية والعمل كقائد  

ورها الحالي كمدير مساعد في مدرسة  لقسم اللغات العالمية. عملت ايضا كمفتش اكاديمي في كينارد قبل د 

 بريستون المتوسطة                             .  

.  2019و  2016تحت اشرافها, منحت مدرسة بريستون تصنيف مدرسة كولورادو للتفتيش في عامي 

وكجزء من هذا االنجاز, قامت ماتكين بتدريب فرق العمل بشكل تعاوني ومترابط وفعال نحو االهداف  

تركة.  المش  

لدى ماتكين رؤية اللهام وتمكين وتشجيع جميع المعلمين والطالب من خالل القيادة المشتركة. انها ملتزمة  

بتوفير واستدامة ورعاية فرص متساوية لجميع الطالب للتعلم على مستويات عالية. كما انها ترغب في قيادة  

جزءا من  ذجا لما يعنيه ان يكونوا مجتمع تعليمي احترافي قوي حيث يعمل الكبار معا ويضعون للطالب نمو

 فريق عمل.  

 قالت ماتكين, " حيثما نؤمن معا, نكون افضل".  

, مساعد المدير العام لالدارة التعليمية للمدارسة المتوسطة: " تتمتع                     نيلسون ت قال سكو

خالل العام  ليندسي بقدر كبير من الخبرة في ادارة بودر التعليمية, بما في ذلك كونها عضوا في فريق العمل 

االفتتاحي لمدرسة كينارد". " انها قائدة ديناميكية والعبة جماعية. لديها مهارات وخلفية رائعة في مجتمعات  

 التعلم المهنية وتركز على مستويات عالية من التعلم للجميع".  

عند هذه النقطة ستنتقل  ستستمر ماتكين في العلم كمساعد مدير مدرسة بريستون حتى يونيو من هذا العام, و 

.           الى منصبها الجديد كمديرة لمدرسة كينارد المتوسطة   
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