Installée depuis plus de 20 ans au Cambodge, mariée à un Cambodgien et maman d’un garçon
scolarisé depuis 8 ans au LFRD, je me propose pour le poste de président au sein du prochain CA de
l’APE afin de poursuivre mon engagement débuté il y a 4 ans au sein de l’association.
J’ai d’abord participé, comme simple parent, au groupe de travail sur la refonte des statuts du LFRD
et sur le renouvèlement de la convention avec l’AEFE. Forte de cette première expérience, je me
suis donc portée une première fois candidate aux élections en 2016 et j’ai renouvelé ma
candidature en 2018.
Dirigeante d’un établissement hôtelier depuis 7 ans, je souhaite contribuer aux projets du lycée,
notamment dans le domaine des ressources humaines ainsi que sur les questions de mise en
conformité avec le droit local.
En tant que présidente, et avec le soutien des administrateurs, je souhaite contribuer à un
renforcement de la gouvernance en partenariat avec la direction du LFRD afin d’assurer un
développement raisonné, serein et pérenne pour notre école.
Anne Guérineau
Settled for more than 20 years in Cambodia, married to a Cambodian and mother of a boy who has
been attending LFRD school for 8 years, I am proposing myself for the position of president on the
next APE board in order to continue my commitment that started 4 years ago within the
association.
I first participated, as an active parent, in the working group on the revision of the LFRD statutes
and the renewal of the agreement with the AEFE. On the strength of this first experience, I stood
for election for the first time in 2016 and renewed my candidacy in 2018.
I have been a manager of a hotel establishment for 7 years and I wish to contribute to the projects
of the school, especially in the field of human resources as well as on issues of compliance with
local law.
As President, and with the support of the administrators, I wish to strengthen the governance in
partnership with the LFRD management in order to ensure a reasoned, serene and sustainable
development for our school.
Anne Guérineau
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