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Transcrição:  
 
Dra. Sarah Glenn-Smith: 
O Centro de Aprendizagem para Surdos está entusiasmado por anunciar que fizemos 
uma parceria com a Innivee Strategies, uma empresa de propriedade de Surdos e 
dirigida por uma empresa que presta serviços de busca de executivos, para apoiar a 
busca da próxima Superintendente da Escola Marie Philip (MPS). 
 
Com sede em Framingham, a MPS serve estudantes desde o nascimento, no nosso 
Programa de Pais-Infantários, até ao 12º ano, frequentado por quase 200 estudantes 
surdos e com dificuldades de audição, e servindo mais de 600 estudantes da 
comunidade.  
 
O Superintendente do MPS trabalha como membro da Equipa de Liderança Executiva 
no The Learning Center for the Deaf, para definir a visão, as metas e os objectivos para 
a escola no contexto da organização mais ampla e do panorama educacional, e depois 
assegura que as metas sejam alcançadas. O Learning Center for the Deaf orgulha-se 
de ser pioneiro na educação bilingue ASL/Inglês, e procuramos candidatos que 
garantam que os serviços educacionais a todos os alunos da Escola Marie Philip 
continuem a ser centrados na ASL e adiram à filosofia educacional da TLC, missão 
organizacional, e educação anti-preconceitos e trabalho de equidade e inclusão. 
 
Estamos gratos por ter o apoio da Innivee Strategies ao longo de todo o processo de 
procura. Reunimos também um Comité de Pesquisa do Superintendente MPS que 
apoiará a triagem e selecção dos candidatos. Os membros deste comité são: 
 
- Karen Bishop, Chefe de Operações 
- Kyle Amber Clark, Director de Equidade e Inclusão, e MPS Parent 
- Isidore Niyongabo, Chefe do Povo 
- Chris Kaftan, Director de Serviços ao Estudante 
- Toni Ammirati, Directora de Curriculum e Instrução 
- Elisa Valles, Directora de Serviços Comunitários da Walden 
- Andrew Veith, Director dos Serviços de Interpretação da TLC 
- Dra. Lydia Colon, Directora da Clínica de Audiologia 
- Dra. Glenda Savitz, Membro da Direcção da TLC, e MPS Parent 
- Representante do Professor dos Programas Escolares MPS & Walden 
- Representante dos estudantes dos Programas Escolares MPS & Walden 
 
Agradecemos o apoio e dedicação do Comité de Pesquisa a este processo, e aguardo 
com expectativa o vosso encontro em breve. Obrigado. 
 

https://youtu.be/8gAeK580Xxs


 
 
Shane Feldman: 
Olá, o meu nome é Shane Feldman. Sou o CEO da Innivee Strategies, estamos 
entusiasmados por The Learning Center for the Deaf nos ter escolhido para trabalhar 
com eles na procura de um novo superintendente para a Escola Marie Philip. O nosso 
negócio acredita que a comunidade é apenas tão forte como as organizações que os 
apoiam. O nosso foco é apoiar o desenvolvimento organizacional e de liderança da 
organização que levará a comunidade a prosperar.  
 
Esperamos trabalhar com The Learning Center for the Deaf, pessoal, estudantes, ex-
alunos, e a comunidade em geral que apoia a escola para ajudar na procura de um 
novo líder escolar, bem como envolver-se num processo que crie orgulho para a TLC.  
 
Se quiser saber mais, visite o nosso website, Innivee Strategies, 
https://www.innivee.com/ , ou The Learning Center for the Deaf, 
https://www.tlcdeaf.org/superintendent-search , para obter actualizações sobre o nosso 
processo de pesquisa. Se conhece alguém que possa ser um bom líder para a escola, 
por favor contacte-me em TLCsearch@innivee.com .  
 
Obrigado! 
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