HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BOSTON

BUỔI HỌP TỪ XA CỦA HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON
Ngày 29 Tháng Sáu 2022 lúc 5:00 chiều.
Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để tham gia hội thảo:

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/89845015042
Hoặc Di động một chạm:
Tại Hoa Kỳ: +16465588656,,89845015042# hay +13017158592,,89845015042#
Hoặc Điện thoại:
Liên hệ theo số điện thoại dưới đây (để có chất lượng cuộc gọi tốt hơn, vui lòng chọn số liên hệ theo vị trí
hiện tại của quý vị):
Tại Hoa Kỳ: +1 646 558 8656 hay +1 301 715 8592 hay +1 312 626 6799 hay +1 669 900 9128 hay +1 253
215 8782 hay +1 346 248 7799
ID Hội thảo trên web: 898 4501 5042
Số điện thoại quốc tế: https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kdvDqMvgza
BÌNH LUẬN CÔNG KHAI: VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY ĐỂ LÀM CHỨNG. Cổng đăng ký nhận xét công
khai sẽ đóng vào lúc 4:30 chiều của ngày họp.
Chương trình họp
I. Chào cờ
II. Điểm danh
III. Phê duyệt biên bản cuộc họp: 8 tháng 6 năm 2022; Ngày 21 tháng 6 năm 2022; 23 tháng 6 năm 2022; và ngày 24 tháng
6 năm 2022
Báo cáo của Tổng giám đốc học khu bao gồm Cập nhật về Đánh giá và Cập nhật của Bộ Tiểu học và Trung học Giáo
dục MA (DESE) về Thỏa thuận Xanh Mới
V. Bình luận chung công khai

IV.

VI. Các mục nội dung thảo luận
●

Quyền Tổng giám đốc học khu củaHệ thống Trường Công lập Boston: Thảo luận, Bổ nhiệm và các Quy trình

Liên quan đến Ký kết
●

Tổng giám đốc học khucủa Hệ thống trường công lập Boston: Thảo luận, Lựa chọn và các Quy trình Liên quan

đến Ký kết
VII. Công việc mới
VIII. Phiên họp Điều hành
●
Hội đồng Nhà trường sẽ hoãn phiên điều hành với mục đích thảo luận chiến lược chuẩn bị cho các cuộc đàm
phán với giám đốc quyền và giám đốc được chỉ định, cả hai đều là nhân viên không thuộc công đoàn. Hội đồng Nhà
trường sẽ không trở lại phiên họp công khai.
IX. Kết thúc cuộc họp

