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Như quý vị đã biết, Ủy ban tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu đã làm việc chăm chỉ kể từ tháng 3,
kết hợp phản hồi rộng rãi của cộng đồng vào mô tả công việc của Tổng giám đốc học khu, xem xét đơn
đăng ký và tiến hành một số vòng phỏng vấn với các ứng viên. Ủy ban tìm kiếm đã hoàn thành công việc
của mình và đang giới thiệu những người lọt vào vòng cuối cho Hội đồng nhà trường để xem xét. Chúng
tôi dự kiến sẽ lên lịch cho các cuộc phỏng vấn công khai vào tuần này, vào ngày 23 & 24/6. Tôi rất vui
mừng và hy vọng rằng Hội đồng sẽ bỏ phiếu để đề nghị một trong những người lọt vào vòng cuối vào vị trí
Tổng giám đốc học khu trước khi Tiến sĩ Cassellius rời khỏi vị trí này vào ngày 30 tháng 6.
Tôi lưu ý đến nhu cầu ổn định của Khu học chánh trong bối cảnh công việc cấp bách nhằm biến hệ thống
trường học của chúng ta thành nền tảng cho các cộng đồng phát triển, lành mạnh: các cuộc thảo luận đang
diễn ra với DESE để giải quyết Đánh giá của khu học chánh vào tháng 5 năm 2022, đàm phán với Liên
đoàn giáo viên Boston và chuẩn bị cho học hè và năm học 2022-23. Để đảm bảo tính liên tục của các hoạt
động BPS trong giai đoạn chuyển tiếp này, tôi đã làm việc cùng Nhóm lãnh đạo cấp cao của BPS và Văn
phòng Thị trưởng trong vài tháng qua để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của Tổng giám đốc học khu tiếp theo.
Theo đó, vui lòng chấp nhận đề nghị của tôi tới Hội đồng nhà trường về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Drew
Echelson, Phó tổng giám đốc phụ trách học thuật của BPS, làm Quyền Tổng giám đốc học khu, có hiệu lực
từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Tiến sĩ Echelson đã từng là Phó Tổng giám đốc học khu tại BPS từ năm 2020 và đã từng là Tổng giám đốc
học khu ở Waltham (MA). Trong vai trò hiện tại của mình, Tiến sĩ Echelson là Giám đốc học thuật, giám
sát, cùng với những người khác, Văn phòng Giáo dục đặc biệt và Văn phòng học sinh đa ngôn ngữ - hai
lĩnh vực quan trọng đòi hỏi phải cải cách chu đáo, bền vững để đáp ứng nhu cầu của học sinh BPS. Trong
những tháng gần đây, Tiến sĩ Echelson đã đóng vai trò không thể thiếu trong các cuộc đàm phán đang diễn
ra với DESE, cũng như BTU. Tiến sĩ Echelson không phải là ứng cử viên cho vị trí Tổng giám đốc học khu
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và ông có vị trí tốt để hỗ trợ lãnh đạo tiếp theo của khu học chánh trong quá trình chuyển đổi công việc của
họ.
Việc bổ nhiệm Tiến sĩ Echelson sẽ bao gồm khoảng thời gian từ ngày đảm nhiệm dự kiến của Tiến sĩ
Cassellius đến ngày bắt đầu của Tổng giám đốc học khu mới. Tôi tin rằng việc bổ nhiệm Quyền Tổng giám
đốc học khu này là cần thiết cho quá trình chuyển tiếp suôn sẻ và để đảm bảo các công việc quan trọng của
Khu học chánh tiếp tục tập trung mạnh mẽ và không ngừng vào học sinh của chúng ta.
Tôi mong việc bổ nhiệm Tiến sĩ Echelson được tiến hành nhanh chóng để mang lại sự ổn định cần thiết cho
Khu học chánh trong giai đoạn chuyển tiếp này và tôi vô cùng biết ơn sự hợp tác và cống hiến của quý vị
cho những người trẻ của Boston. Tôi yêu cầu Hội đồng hành động theo khuyến nghị này tại cuộc họp ngày
29 tháng 6 năm 2022 của chúng ta.

