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Đã đính kèm, vui lòng tìm các mục tiêu hoạt động thường niên Tiến sĩ Cassellius đồng
ý đánh giá vào mùa Xuân tới.  Tổng Giám thị được khen ngợi vì đã tham gia vào quá
trình này trong lúc vẫn phải quản lý tác động từ đại dịch cả về hoạt động của khu lẫn
việc học của học sinh.

Tổng Giám thị cũng được khen ngợi vì đã kiên trì với công việc mà trong tương lai sẽ
đưa chúng ta trở thành một khu học chánh định hướng theo hiệu quả thay vì định
hướng theo quy trình. Như quý vị có thể thấy, Tổng Giám thị đã cam kết nhận đánh giá
bằng kết quả các mục tiêu liên quan đến thành tích học tập của học sinh, thay vì công
tác triển khai chiến lược để đạt được các mục tiêu đó. Đây là bước tiến quan trọng đối
với Khu, và sẽ trở thành trung tâm cuộc đối thoại về cách các quyết định có thể tác
động đến thành tích học tập của học sinh trên toàn Khu.

Trước khi bỏ phiếu chấp thuận các mục tiêu này, chúng ta cần xác nhận một số lưu ý.
Thứ nhất là do đại dịch, chúng ta có thể lường trước sự sụt giảm thành tích của học
sinh do mất thời gian học tập. Thứ hai là do đại dịch, chúng ta có thể sẽ không thực
hiện được các đánh giá truyền thống về thành tích học tập của học sinh. Tổng Giám thị
đã cam kết xem xét việc sử dụng các số liệu thay thế. Chủ tịch và tôi sẽ thường xuyên
trò chuyện với Tổng Giám thị về các lựa chọn này.

Cuối cùng, cũng như nhiều khu học chánh đồng cấp, chúng tôi đã thêm một mục tiêu
liên quan đến việc quản lý tác động từ đại dịch lên Khu của Tổng Giám thị. Vừa chuyển
sang giai đoạn tiếp theo của quá trình này, chúng ta vừa phải giữ tâm thế nhạy cảm và
cởi mở trước tác động của cuộc khủng hoảng đối với cách chúng ta đánh giá hoạt động
của Tổng Giám thị.


