Filhas de Jó Internacional
Carta de Intenção
10 de Junho de 2020
Nome: Valorie A. Koogle
Estado de Residência: Pensilvânia
Cargo que Aspira: Suprema Guardiã
Qualificações nas Filhas de Jó Internacional para o cargo que aspira:
. Past Honorável Rainha, Bethel nº 4, Alexandria, Virgínia
. Past Guardiã de Bethel, Bethel nº 55, Woodbridge, Virgínia
. Past Guardiã de Bethel, Bethel nº 22, Mount Vernon, Virgínia
. Past Digna Matriarca da Ordem Estrela do Oriente, Capítulo nº 178 de Mount Vernon
. Past Grande Guardiã da Virgínia – Gestão 2011/2012
. Past Grande Secretária da Virgínia – Gestão 2013/2017
. Suprema Dirigente de Cerimônias – Gestão 2017/2018
. Suprema Guia – Gestão 2018/2019
. Vice Suprema Guardiã – Gestão 2019/2020

Narração:
Meu mandato como Grande Guardiã da Virgínia e depois como Grande Secretária serviu para
me proporcionar sólida experiência em liderança / administração. Proveu-me de informações
valiosas sobre o funcionamento das Filhas de Jó, não apenas no Estado da Virgínia, mas com
outras Grandes Guardiãs das áreas ao redor, bem como com o Supremo Escritório Executivo
das Filhas de Jó Internacional. Minha eleição subsequente aos cargos de Suprema Dirigente de
Cerimônias e Suprema Guia me proporcionou mais experiência no funcionamento de nossa
Ordem a nível internacional, além de um sólido conhecimento de trabalho do lado dos
negócios e financeiro das Filhas de Jó Internacional. Como Vice Suprema Guardiã, tornei-me
membro votante do Conselho de Curadores, o que me levou a um maior envolvimento com os
negócios das Filhas de Jó, juntamente com as responsabilidades adicionais de Vice Suprema
Guardiã. A situação atual e em curso do COVID-19 e seu impacto em todas as áreas da nossa
organização, provaram ser um grande desafio encontrar maneiras de manter as operações e
comunicações dentro da nossa organização. Uma das coisas que aprendi durante esse período
é o espírito incrível e as inovações de nossas Filhas e Adultos. Apesar de todas as restrições de
"ficar em casa", o distanciamento social e as máscaras faciais, nossas Filhas nos mostraram que
o espírito e os valores das Filhas de Jó estão vivos e bem. Adquirimos experiência útil em áreas
novas e ampliadas de vídeo e fone conferências, bem como em sistemas de dados “on-line”.
Temos que encontrar maneiras de usar essa experiência em nosso benefício no ambiente pósCOVID-19 com comunicações e coordenação mais eficazes à medida que avançamos no
mundo de "novas normas" durante os próximos 100 anos das Filhas de Jó Internacional.

Acredito que tenho experiência, energia e entusiasmo para liderar essa organização nesta
jornada rumo ao próximo século. Ficaria satisfeita e honrada em ser eleita como a próxima
Suprema Guardiã das Filhas de Jó Internacional.

