
 

 

 

   

 

BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CỦA CUỘC HỌP SUPERINTENDENT SEARCH 

COMMITTEE TỪ XA CỦA BOSTON SCHOOL COMMITTEE 
 

Ngày 26 Tháng Tư 2022 
 

Superintendent Search Committee của Boston School Committee đã tổ chức một cuộc họp từ xa trên 

Zoom vào ngày 26 tháng 4 năm 2022 vào lúc 17:30. Để biết thêm thông tin về bất kỳ hạng mục nào được 

liệt kê dưới đây, hãy truy cập www.bostonpublicschools.org/supt-search, gửi email tới 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org hoặc gọi tới Văn phòng Boston School Committee theo 

số (617) 635-9014. 

 

THAM DỰ  

 

Thành viên Ủy ban Có mặt: Đồng Chủ tịch Pam Eddinger; Đồng Chủ tịch Marcus McNeill; Roxi Harvey; 

Michael O’Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree; Jessica Tang; và Jose Valenzuela. 

 

Thành viên Ủy ban Vắng mặt: Đồng Chủ tịch Lorena Lopera. 

 

TÀI LIỆU  

Chương trình họp 

Khảo sát Tìm kiếm Tổng giám đốc học khu tháng Tư 2022 PowerPoint 

Biên bản Cuộc họp:Ngày 19 Tháng Tư 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 đã vắng mặt. Ông Roundtree đến ngay sau khi điểm danh. Tất cả các thành viên khác đều có 

mặt. 

 

Tiến sĩ Eddinger thông báo rằng cuộc họp đang được phát trực tiếp trên Zoom. Một 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: bostonpublicschools.org/supt-search. Bà thông báo rằng sẽ có dịch vụ phiên dịch đồng thời 

bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Cabo Verde, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan 

Thoại, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Somali, và Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL). Phiên dịch viên giới thiệu 

bản thân và hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ cách sử dụng phiên dịch đồng thời bằng cách đổi kênh Zoom.  

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15831971
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN CUỘC HỌP: 

 

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

Search Committee vào ngày 19 Tháng Tư năm 2022. 

 

BÌNH LUẬN CÔNG CHÚNG  

 

Không có. 
 

TÓM TẮT THẢO LUẬN 

 

Cập nhật Sự tham gia - Ủy ban đang tổ chức thêm một số phiên họp nhỏ với các bên liên quan do các 

nhóm bên liên quan khác nhau chủ trì và lãnh đạo. Ngoài ra, Ủy ban Tìm kiếm đang hợp tác với Văn 

phòng Thị trưởng để tổ chức các buổi lắng nghe nhóm nhỏ bổ sung bằng năm ngôn ngữ khác được sử 

dụng tại Hệ thống Trường Công lập Boston BPS: Tiếng Haitian Creole, tiếng Quảng Đông, tiếng 

Caboverdean Creole, tiếng Việt, và tiếng Quan Thoại. Tiến sĩ Eddinger khuyến khích các nhóm muốn 

chia sẻ phản hồi nên tổ chức phiên lắng nghe của riêng họ và gửi bản ghi nhớ tóm tắt đến email chính 

thức của Ủy ban Tìm kiếm, hoặc mời các thành viên của Ủy ban Tìm kiếm tham dự và lắng nghe. Các tài 

liệu đệ trình bằng video và văn bản đều vẫn được chấp nhận qua trang web tìm kiếm: 

bostonpublicschools.org/supt-search và qua email: superintendentsearch@bostonpublicschools.org. Tiến 

sĩ Eddinger hoan nghênh các phản hồi liên tục từ cộng đồng. Phản hồi sẽ giúp Ủy ban định hình các câu 

hỏi phỏng vấn và các tiêu chí lựa chọn ứng viên, ngoài việc cung cấp hướng dẫn cho giám đốc học khu 

tương lai. 
 

Kết quả Khảo sát Tìm kiếm Giám đốc học khu - Jake Stern, giám đốc Quản lý Hiệu suất, BPS Office of 

Data and Accountability, đã trình bày tóm tắt về Khảo sát Trực tuyến Tìm kiếm Tổng giám đốc học khu. 

Cùng tham gia với ông Stern là Jeff Lambart và Joey Headley tại Department of Innovation and 

Technology của Thành phố Boston. Cuộc khảo sát, được thực hiện với 10 ngôn ngữ, đã được đăng trên 

các trang web của Ủy ban Tìm kiếm và của Thành phố từ ngày 14 tháng Ba - ngày 15 tháng Tư năm 

2022.  Cuộc khảo sát đã nhận được 507 phản hồi. Phần đông những người được hỏi, 63%, là phụ huynh 

và người giám hộ của học sinh thuộc Hệ thống Trường Công lập Boston BPS. Cuộc khảo sát đưa ra câu 

hỏi về những phẩm chất mà cộng đồng muốn thấy ở vị Tổng giám đốc học khu tương lai. Hơn 80% số 

người được hỏi chỉ ra rằng kỹ năng giao tiếp hiệu quả và thể hiện khả năng lãnh đạo trong việc cải thiện 

kết quả học tập cho tất cả học sinh là rất quan trọng. Kinh nghiệm lãnh đạo một học khu ở thành thị, được 

ghi nhận về khả năng có thể hòa nhập và tham gia vào cộng đồng, cũng như kiến thức về Boston/Hệ 

thống Trường Công lập Boston BPS là những phẩm chất ít được xác định là rất quan trọng. 

Các chủ đề chính xuất hiện trong câu hỏi trả lời mở về những phẩm chất hoặc kinh nghiệm nào là quan 

trọng cần có ở Tổng giám đốc học khu tương lai bao gồm: Việc Gắn kết Cộng đồng Nhà trường, việc 

Cung cấp Giáo dục Chất lượng, Hợp tác Hành chính, Hiểu biết về Hệ thống Giáo dục, và Lãnh đạo Hiệu 

quả. Khi được hỏi câu hỏi nào bạn muốn ứng viên trả lời nhất, các chủ đề phổ biến mà người trả lời xác 

định bao gồm: Hỗ trợ Nhu cầu Đa dạng của Học sinh, Giải quyết Nhu cầu của Cộng đồng Trường học, 

Cải cách có Tính hệ thống, Cung cấp Quyền tiếp cận Giáo dục Bình đẳng, và Cải thiện Chất lượng Giáo 

dục. 

 

Dữ liệu cho thấy những người được hỏi không phản ánh sự đa dạng về chủng tộc, sắc tộc, vùng lân cận, 

và ngôn ngữ của số lượng học sinh của Hệ thống Trường Công lập Boston BPS nói chung. Những người 

được hỏi thường cư trú ở Jamaica Plain, Roslindale và West Roxbury hơn là học sinh của Hệ thống 

Trường Công lập Boston BPS. Những người được hỏi ít có khả năng cư trú ở Đông Boston, Dorchester, 

Hyde Park, và Roxbury hơn là học sinh của Hệ thống Trường Công lập Boston BPS. Chín mươi lăm phần 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
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trăm câu trả lời được gửi bằng tiếng Anh, trong khi để so sánh, hai phần ba gia đình của học sinh thuộc 

Hệ thống Trường Công lập Boston BPS thích nhận thông tin liên lạc bằng tiếng Anh hơn. Ngoài ra, phản 

hồi của học sinh rất thấp, với 4% phản hồi đến từ học sinh.  

 

Các thành viên của Ủy ban Tìm kiếm bày tỏ sự thất vọng với tỷ lệ trả lời chung, sự thiếu đa dạng của 

người trả lời và tỷ lệ phản hồi thấp của học sinh. Ông Stern cho biết, học khu hiện đang tiến hành một 

cuộc khảo sát khí hậu toàn học khu và suy đoán rằng các nhà giáo dục và học sinh có thể gặp "mệt mỏi 

khi khảo sát." Tiến sĩ Eddinger yêu cầu kết quả của cuộc khảo sát khí hậu phải được chia sẻ với Ủy ban 

Tìm kiếm để bổ sung phản hồi. Ông Stern nhấn mạnh rằng cuộc khảo sát không phải là một ví dụ đại diện 

và chỉ nên được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin. Ông cho biết, các câu hỏi khảo sát dựa trên các 

câu hỏi từ các cuộc khảo sát tìm kiếm Tổng giám đốc học khu trước đó. Bà Harvey đã nói về những thách 

thức của sự gắn kết cộng đồng. Các thành viên đã thảo luận về những cách có thể để tăng phản hồi của 

cộng đồng, đặc biệt là từ các em học sinh, những người được cho là nhân khẩu học quan trọng để nhắm 

mục tiêu đến. Các thành viên đề nghị tổ chức các nhóm tập trung vào học sinh, để học sinh làm khảo sát 

trong giờ học, và hợp tác với Boston Student Advisory Council. Ông O’Neill cho biết, cuộc khảo sát chỉ 

là một phần của câu đố khi thu thập phản hồi, bên cạnh các phiên lắng nghe, email, các phát biểu bằng 

văn bản và video. Tất cả các phản hồi này sẽ thông báo chung về cách tiếp cận của Ủy ban để xây dựng 

các câu hỏi phỏng vấn và cuối cùng là những ứng viên được chọn vào vòng chung kết. Tiến sĩ Eddinger 

đồng ý. 
 

Tiến sĩ Eddinger cho biết, ngày 3 tháng 5 năm 2022, JG Consulting sẽ tiến hành đào tạo giao thức với Ủy 

ban và lập chiến lược về các câu hỏi phỏng vấn. Ủy ban sẽ mở cuộc họp công khai để cung cấp thông tin 

cập nhật và đưa ra bình luận công chúng trước khi kết thúc phiên họp điều hành. Ủy ban sẽ không trở lại 

phiên họp công khai. 
 

KẾT THÚC CUỘC HỌP 

 

Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua đề nghị kết thúc cuộc họp lúc 6:35 chiều. 
 

Chứng thực: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Thư ký Ban Chấp hành  


