
Direção da Haverhill High School  
 
Queridos alunos e famílias da Haverhill High School, 
 
Após a renúncia do ex-diretor da Haverhill High School em junho, o distrito está engajado em 
um processo de busca abrangente pelo próximo diretor(a) para a HHS. Como é o caso de todas as 
pesquisas administrativas, foi formado um comitê de busca composto por professores da HHS, 
alunos, pais e administradores do distrito. O grupo de candidatos resultante foi menor do que 
esperávamos, provavelmente devido ao momento e ao tamanho e escopo do trabalho de um 
diretor de high school na área urbana. Depois de entrevistar os candidatos, dois chegaram ao 
topo da lista como futuros líderes brilhantes e talentosos; no entanto, nenhum deles tinha a 
experiência como diretor. Depois de muitas discussões com nossos líderes escolares e distritais, 
determinamos que, devido à atual complexidade das necessidades da HHS, é necessário um líder 
com ampla experiência como diretor e conhecimento da comunidade de Haverhill. O Distrito 
decidiu pausar o processo de busca por um diretor permanente para a HHS. No entanto, tenho o 
prazer de compartilhar que Kevin Soraghan, residente de longa data de Haverhill e líder 
educacional experiente, concordou em servir como Diretor Interino da HHS. 
 
O Sr. Soraghan começou sua carreira em Haverhill, atuando como professor, diretor de escola 
primária e diretor da Haverhill High School. Ele também atuou como diretor na Spofford Pond 
Elementary School de Boxford e na Billerica High School. Ele é um diretor muito competente e 
experiente, com um histórico de liderança caracterizado pela colaboração, consistência e justiça. 
Ele trabalha excepcionalmente bem com todas as partes interessadas, incluindo famílias, 
professores, funcionários e alunos. 
 
Neste momento de transição de liderança, eu gostaria de agradecer a todos os funcionários que 
apoiaram a HHS no ano passado, enquanto lutamos para retornar da pandemia. Sou 
particularmente grata à Equipe de Liderança da HPS que se juntou a mim na HHS nesta 
primavera; sua presença calma e apoio constante foram inestimáveis. Seguindo em frente, a 
chefe de ensino, aprendizagem e liderança, Bonnie Antkowiak e sua equipe, realocaram 
permanentemente os escritórios de currículo para a HHS para fornecer apoio, estabilidade e 
liderança adicionais. Eu também continuarei a ter um escritório na Haverhill High para apoiar 
nossos funcionários e alunos. 
 
Temos a sorte de ter um líder como o Kevin para liderar a Haverhill High School enquanto 
reconstruímos nossa comunidade escolar pós-COVID. Ele fornecerá não apenas a estabilidade 
desejada, mas também a capacidade de avançar nos objetivos deste ano. Nas próximas semanas, 
divulgaremos informações sobre oportunidades de "Meet and Greet" onde você poderá conhecer 
o Sr. Soraghan. Por favor, fique atento a essas informações. Eu sei que você se juntará a mim 
para dar as boas-vindas ao Sr. Soraghan de volta à HHS. 
 
 
Atenciosamente,  
 
Margaret Marotta EdD  
Superintendente das escolas   


