
 

 

 

   

 

BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CUỘC HỌP TỪ XA CỦA ỦY BAN TÌM KIẾM 

ỨNG VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC KHU CỦA HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG 

TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON 

 

Ngày 03 Tháng Năm 2022 
 

Ủy ban tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu của Hội đồng nhà trường Boston đã tổ chức 

một cuộc họp từ xa qua Zoom vào ngày 03/05/2022 lúc 5:30 chiều. Để biết thêm thông tin về bất 

kỳ mục nào được liệt kê dưới đây, hãy truy cập www.bostonpublicschools.org/supt-search, email 

tới superintendentsearch@bostonpublicschools.org hoặc gọi cho Văn phòng Hội đồng nhà trường 

Boston theo số (617) 635-9014. 

 

THAM DỰ  

 

Thành viên ủy ban có mặt: Đồng chủ tịch Pam Eddinger; Roxi Harvey; Michael O’Neill; Carline 

Pignato; Jessica Tang; và Jose Valenzuela. 

 

Thành viên ủy ban vắng mặt: Đồng chủ tịch Lorena Lopera; Đồng chủ tịch Marcus McNeill; và 

Gene Roundtree. 

 

TÀI LIỆU  

Chương trình họp 

Biên bản cuộc họp: Ngày 26/04/2022 

 

TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP  

 

Đồng chủ tịch Pam Eddinger đã ổn định cuộc họp và chào đón tất cả mọi người. Bà Sullivan điểm 

danh. Bà Lopera , ông McNeill và ông Roundtree vắng mặt. Tất cả các thành viên khác đều có 

mặt. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
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Tiến sĩ Eddinger thông báo cuộc họp sẽ được phát trực tiếp qua Zoom. Đoạn video ghi lại cuộc 

họp sẽ được phát lại trên kênh truyền hình Thành phố Boston và đăng trên trang web của Ủy ban 

tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu: bostonpublicschools.org/supt-search. Bà thông báo 

rằng các dịch vụ thông dịch song song có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Thông dịch viên tiếng Tây 

Ban Nha hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình về cách sử dụng tính năng thông dịch song 

song bằng cách thay đổi kênh Zoom.  

 

PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN CUỘC HỌP: 

 

Đã phê duyệt – Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua biên bản cuộc họp của Ủy ban tìm 

kiếm vào ngày 26/04/2022. 

 

BÌNH LUẬN CÔNG CHÚNG  

 

Không có. 
 

TÓM TẮT THẢO LUẬN 

 

Cập nhật về sự tham gia - Tiến sĩ Eddinger đã cập nhật ngắn gọn về quy trình tìm kiếm ứng viên 

tổng giám đốc học khu.  

 

Tuần trước, Ủy ban tìm kiếm đã tổ chức thêm một số phiên họp nhỏ với các bên liên quan do các 

nhóm bên liên quan khác nhau chủ trì và dẫn dắt. Tiến sĩ Eddinger cảm ơn các đối tác đã tổ chức 

các phiên họp này, cũng như thành viên của Ủy ban đã dành thời gian từ lịch trình bận rộn để có 

mặt.  

 

Trong tuần này và tuần tới, Ủy ban tìm kiếm đang hợp tác với Văn phòng thị trưởng để tổ chức 

các buổi nghe bổ sung bằng năm ngôn ngữ BPS khác. Các buổi lắng nghe được mở công khai và 

sẽ có phiên dịch trực tiếp. Liên kết Zoom cho các buổi lắng nghe bằng các ngôn ngữ bổ sung được 

đăng trên trang web của thành phố Boston và trang web của Ủy ban tìm kiếm: 

bostonpublicschools.org/supt-search 

 

● Ngày 02/05 (tiếng Caboverdean Creole)  
● Ngày 03/05 (tiếng Việt)  
● Ngày 04/05 từ 3:00 - 4:00 chiều (tiếng Quan Thoại)  
● Ngày 10/05 từ 3:00 - 4:00 chiều (tiếng Creole Haiti) 
● Ngày 12/05 từ 3:00 - 4:00 chiều (tiếng Quảng Đông)  

Ông Eddinger khuyến khích các nhóm muốn chia sẻ phản hồi để tổ chức phiên lắng nghe của riêng 

họ và gửi bản ghi nhớ tổng hợp tới email chính thức của Ủy ban tìm kiếm hoặc mời các thành viên 

của Ủy ban tìm kiếm tham dự và lắng nghe. Việc nộp lời khai bằng video và văn bản sẽ tiếp tục 

được chấp nhận qua trang web tìm kiếm: bostonpublicschools.org/supt-search và qua email: 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org. Tiến sĩ Eddinger hoan nghênh phản hồi liên tục 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.boston.gov/searching-new-boston-public-schools-superintendent#public-listening-sessions
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
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từ cộng đồng. Phản hồi sẽ giúp Ủy ban định hình các câu hỏi phỏng vấn và các yếu tố để lựa chọn 

ứng viên, bên cạnh đó là cung cấp hướng dẫn cho tổng giám đốc học khu sắp tới. 

 

Bà Tang và bà Harvey bày tỏ lo ngại về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp trong các buổi lắng nghe của 

từng ngôn ngữ. Họ đề xuất nhiều chiến lược tiếp cận khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo có mục 

tiêu, gọi điện thoại và hợp tác với các tổ chức và gia đình tại cộng đồng. Bà Harvey nói rằng các 

điều phối viên nên tiến hành phiên họp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Bà Sullivan đồng ý theo dõi cùng 

Giám đốc điều hành quan hệ chính phủ Annie Qin, người đang điều phối các phiên họp, để biết 

thêm thông tin. 

 

Bà Harvey đề nghị trưng cầu ý kiến từ thanh thiếu niên tham gia tòa án về việc tìm kiếm tổng giám 

đốc học khu. Ông O’Neill đồng ý, lưu ý đến sự hợp tác hiện có giữa giáo dục thay thế BPS, 

Reengagement Center, Boston Youth Service Network và Sheriff Thompkins. Tiến sĩ Eddinger đề 

xuất việc trưng cầu ý kiến từ thanh thiếu niên tham gia tòa án là một phần trong nỗ lực lớn hơn 

của Ủy ban nhằm tăng cường tiếng nói của học sinh. 

 

HOÃN PHIÊN HỌP ĐIỀU HÀNH 

 

Được chấp thuận - Vào lúc 5:55 chiều, qua hình thức điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua đề 

nghị hoãn phiên điều hành nhằm xem xét hoặc phỏng vấn các ứng viên hay sự chỉ định của ủy ban 

sàng lọc sơ bộ. Tiến sĩ Eddinger thông báo rằng việc tổ chức cuộc thảo luận này trong một cuộc 

họp mở có thể gây bất lợi trong việc thu hút các ứng viên đủ tiêu chuẩn. Bà nói rằng Ủy ban sẽ 

không quay lại phiên họp công khai. 

 

Chứng thực: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Thư ký Ban Chấp hành  

 
 


