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Khảo sát tìm kiếm Tổng giám đốc học khu

Cuộc khảo sát có sẵn dành cho tất cả các thành viên của cộng đồng Hệ 

thống Trường công lập Boston về những phẩm chất mong muốn ở một tổng 

giám đốc học khu. 

● Có sẵn bằng mười ngôn ngữ:

● https://www.bostonpublicschools.org/supt-search

● Cửa sổ khảo sát: 14 tháng 3 - 15 tháng 4

Số lượng phản hồi khảo sát: 507

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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Người trả lời
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Câu hỏi: Vui lòng lựa chọn (các) phương án mô tả chính xác nhất vai trò 

của quý vị trong Hệ Thống Trường Công Lập Boston (BPS). Đánh dấu tất 

cả các mục phù hợp.
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Chủng tộc/Dân tộc của Người trả lời khảo sát và Học sinh BPS

85 người trả lời khảo sát từ chối trả lời câu hỏi này.

Số lượng phản hồi:

Người châu Á 48

Người da 

đen/Người

Mỹ gốc Phi
78

Người Mỹ 

Gốc 

Latin/Hispanic
58

Đa chủng 

tộc/Khác
34

Da trắng 204
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Khu vực sinh sống của Người trả lời khảo sát và Học sinh BPS
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Ngôn ngữ trả lời khảo sát
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Kết quả
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Đối với quý vị, những phẩm chất hoặc đặc điểm sau đây có ý nghĩa quan 

trọng như thế nào cho vị trí Tổng giám đốc học khu tiếp theo?
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Đối với quý vị, những phẩm chất hoặc đặc điểm sau đây có ý nghĩa quan 

trọng như thế nào cho vị trí Tổng giám đốc học khu tiếp theo? - Chỉ đối với 

Rất quan trọng
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Những phẩm chất hoặc đặc điểm rất quan trọng và Liệu người trả lời có 

tham dự hoặc dự định tham gia một buổi lắng nghe từ cộng đồng hay không



12

Những phẩm chất hoặc đặc điểm rất quan trọng và Chủng tộc/Dân tộc của 

Người trả lời

** *
*
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Câu hỏi 1 (329 câu trả lời)

Những phẩm chất hoặc kinh nghiệm nào 

khác mà quý vị cho là cần có ở vị trí 

Tổng giám đốc học khu tiếp theo?



CÂU 1 CHỦ ĐỀ CHÍNH: Những phẩm chất hoặc kinh nghiệm nào khác mà quý vị cho là cần có ở vị trí 
Tổng Giám Thị tiếp theo?



Cụm từ khóa

Khảo sát Cộng đồng nhà trường (131 câu trả lời): 
giúp đỡ, khu học chánh, sẵn sàng, hỗ trợ, gia đình, cam kết, cộng đồng

Cung cấp Giáo dục chất lượng (74 câu trả lời):
chất lượng, kỳ thi, giáo dục, cao, trẻ em, học sinh

Hợp tác quản trị (57 phản hồi):
nhóm, thiết lập, đứng, hiệu quả, công đoàn, công việc, nhân viên, khả năng

Hiểu biết về Hệ thống giáo dục và Boston (52 câu trả lời):
hệ thống, hiểu, năm, biết, thành phố, boston

Lãnh đạo hiệu quả (10 câu trả lời):
sự can đảm, cần thiết, sâu sắc, khả năng, kinh nghiệm, quản lý, đồng cảm, kết quả, chính sách

Những phẩm chất hoặc kinh nghiệm nào khác mà quý vị cho là cần có ở vị trí Tổng giám đốc học khu tiếp 

theo?



VÍ DỤ CÂU TRẢ LỜI TRONG MỖI CỤM

Sự tham gia của cộng đồng trường học

‘Một người thực sự hiểu cộng đồng, đã làm việc trong hệ thống giáo dục, một người có thể xây dựng nhóm, cộng tác viên, cởi mở để thay đổi. Một 

người sẽ hoạt động không mệt mỏi cho các học sinh của BPS.'

Cung cấp Giáo dục chất lượng:

'Người có thể mang lại nền giáo dục chất lượng cao cho BPS cho thế hệ học sinh tiếp theo. Một người có tầm nhìn về BPS đáp ứng lời kêu gọi về giáo 

dục chất lượng cao nhưng cũng có kế hoạch về cách BPS có thể xoay trục khi làn sóng COVID tiếp theo ập đến. Là người chủ động và phản ứng thụ 

động.’

Hợp tác quản trị:

'Người sẽ đảm bảo văn phòng trung tâm được tổ chức tốt và hỗ trợ hiệu quả cho các nhà lãnh đạo và giáo viên ở các trường khác nhau.'

Hiểu biết về Hệ thống giáo dục & Boston:

‘Tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng tôi nghĩ tổng giám đốc học khu đến từ Boston quan trọng như thế nào và thể hiện sự hiểu biết về các Hệ thống 

Trường công lập Boston và bối cảnh địa phương. Tôi nghĩ phẩm chất này rất quan trọng đối với sự thành công của tổng giám đốc học khu. Việc hiểu 

biết đầy đủ về sự phức tạp, điểm mạnh, điểm yếu và lịch sử của khu học chánh chúng ta phải mất nhiều năm, và bất kỳ tổng giám đốc nào không có 

kiến thức nền tảng đó đều sẽ gặp bất lợi lớn.'

Lãnh đạo hiệu quả:

‘Tôi muốn tổng giám đốc học khu tiếp theo có kinh nghiệm điều hướng một khu học chánh cực kỳ phức tạp. BPS có nhiều lĩnh vực rất cần được giải 

quyết nhưng lại là củ khoai tây nóng về chính sách. Cải thiện kết quả cho tất cả học sinh sẽ đòi hỏi khả năng lãnh đạo tự tin và tầm nhìn được truyền 

đạt rõ ràng đến với tất cả các bên liên quan.'



MỨC ĐỘ TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI THEO MÀU DA

● Tần suất trả lời tương đối 

khá nhất quán giữa những 

người da trắng và người da 

màu.

● Những người da màu trả lời 

phỏng vấn có xu hướng tập 

trung đến Sự tham gia của 

cộng đồng trường học hơn 

(45% so với 38%)

● Những người trả lời da 

trắng có xu hướng tập trung 

vào Hiểu biết về Hệ thống 

giáo dục và Boston (20% so 

với 11%)
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Câu hỏi 2 (318 câu trả lời)

Câu hỏi quan trọng nhất mà quý vị muốn 

ứng viên trả lời là gì?



CÂU 2 CHỦ ĐỀ CHÍNH: Câu hỏi quan trọng nhất mà quý vị muốn ứng viên trả lời là gì?



Cụm từ khóa

Hỗ trợ Nhu cầu của đa dạng học sinh (166 câu trả lời):
công việc, đặc biệt, học tập, nhân viên, nhu cầu, năm, hỗ trợ, giáo viên

Giải quyết nhu cầu của cộng đồng nhà trường (54 câu trả lời): 
nhu cầu, gia đình, hệ thống, mang lại, cộng đồng, tầm nhìn, nghệ thuật, địa chỉ, đảm bảo

Cải cách có hệ thống (47 phản hồi): 
khu học chánh, đảm bảo, cải thiện, hệ thống, dựa trên, suy nghĩ, giáo dục, chất lượng, cao, kỳ thi

Cung cấp Quyền tiếp cận giáo dục công bằng (31 câu trả lời): 
tầm nhìn, chủng tộc, thành phố, tài nguyên, giáo viên, cải thiện, thay đổi, gia đình, công cộng

Cải thiện Chất lượng giáo dục (19 câu trả lời): 
giáo dục, tốt nhất, công khai, liên quan, boston, cung cấp, giúp đỡ, trẻ em

Câu hỏi quan trọng nhất mà quý vị muốn ứng viên trả lời là gì?



VÍ DỤ CÂU TRẢ LỜI TRONG MỖI CỤM

Hỗ trợ Nhu cầu của đa dạng học sinh:

'Ứng viên có kế hoạch gì để giải quyết sức khỏe tâm thần cho học sinh có nhu cầu Đặc biệt và kế hoạch nào để hỗ 

trợ/đào tạo giáo viên dạy học sinh có nhu cầu đặc biệt?'

Giải quyết nhu cầu của cộng đồng nhà trường:

'Ứng viên sẽ giải quyết tình trạng bất bình đẳng chủng tộc ở BPS như thế nào?'

Cải cách có hệ thống:

'Kế hoạch của ứng viên là gì để tạo ra nhiều trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chất lượng hơn.  Thị 

trưởng có nói về việc mở rộng các chương trình mầm non nhưng lại bỏ qua những đứa trẻ đã có trong hệ thống này khi 

kế hoạch loại bỏ dần các trường k-8 và chúng ta không có trường trung học, hiện tại còn không có lộ trình đến với các 

trường thi tuyển? '

Cung cấp Quyền tiếp cận giáo dục công bằng:

'Chia sẻ tầm nhìn của quý vị hoặc đề xuất kế hoạch để giúp cho tất cả các trường học bình đẳng hơn đối với tất cả học 

sinh?'

Nâng cao chất lượng giáo dục:

‘Làm thế nào ứng viên sẽ xác định những thực hành (tại Văn phòng Trung tâm, trong các trường học/lớp học) và các 

chính sách trong BPS nào nên được duy trì và nên loại bỏ hoặc thay đổi những gì vì lợi ích và tương lại của con em 

chúng ta? Cụ thể, ứng viên sẽ làm gì để tập trung nhu cầu và tương lai của trẻ em hơn là lợi ích của người lớn? '



MỨC ĐỘ TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI THEO MÀU DA

● Tần suất trả lời tương đối 

khá nhất quán giữa những 

người da trắng và người da 

màu.

● Những người da màu trả lời 

phỏng vấn có tập trung hơn 

một chút đến Hỗ trợ nhu 

cầu của những người học 

đa dạng (57% so với 51%)

● Những người trả lời da 

trắng có xu hướng tập trung 

hơn về Giải quyết nhu cầu 

của cộng đồng trường học 

(20% so với 12%)
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Phụ lục



CƠ SỞ XỬ LÝ CÁC CỤM TỪ

● Thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên chỉ định cho mỗi phản hồi một 

giá trị dựa trên tần suất của một từ hoặc cụm từ được sử dụng 

trong phản hồi và tính duy nhất của các từ và cụm từ đó trên tất cả 

các câu trả lời.

● Các giá trị này sau đó được sử dụng để nhóm các câu trả lời thành 

các cụm. Nhóm Phân tích đã xem xét các từ khóa hàng đầu từ mỗi 

cụm này để xác định các yếu tố chủ đề chung và xác định tên cho 

các cụm.

● Điều này đặc biệt có hữu ích để đưa ra cảm nhận chung về các chủ 

đề thu được từ cuộc khảo sát và liệu trọng tâm của các câu trả lời 

có khác nhau giữa các nhóm nhỏ của người trả lời hay không. 

● Một phản hồi đơn lẻ có vẻ không đại diện cho cụm mà nó được chỉ 

định - kết quả sẽ đáng tin cậy hơn khi kích thước mẫu tăng lên 


