
 

HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BOSTON 
 

 

CUỘC HỌP TỪ XA TÌM KIẾM TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC KHU CỦA ỦY BAN  

 

Ngày 03 Tháng Năm 2022 

5:30 chiều 

 

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để tham gia hội thảo: 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86013927273 

Hoặc Di động một chạm: 

    Tại Hoa Kỳ: +13017158592,,86013927273# hay +13126266799,,86013927273# 

Hoặc Điện thoại: 

    Liên hệ theo số điện thoại dưới đây (để có chất lượng cuộc gọi tốt hơn, vui lòng chọn số liên hệ 

theo vị trí hiện tại của quý vị): 

        Tại Hoa Kỳ: +1 301 715 8592 hay +1 312 626 6799 hay +1 646 558 8656 hay +1 253 215 8782 

hay +1 346 248 7799 hay +1 669 900 9128 

ID Hội thảo trên web: 860 1392 7273 

    Số điện thoại quốc tế: https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kuHbQPGEH 

BÌNH LUẬN CÔNG KHAI: Thời gian bình luận cho cuộc họp này sẽ được giới hạn trong 15 phút 

(hai phút cho mỗi người). Những người muốn làm chứng có thể giơ ra tay ảo của họ. 

Chương trình họp 

I.  Chào cờ 

II. Điểm danh 

III.  Phê duyệt biên bản cuộc họp: Ngày 26 Tháng Tư 2022 

IV. Bình luận công khai (tổng cộng 15 phút) 

V.  Cập nhật quy trình tìm kiếm của Tổng giám đốc học khu 

VI. Ngừng phiên họp điều hành 

● Ủy ban tìm kiếm Tổng giám đốc học khu sẽ ngừng phiên họp điều hành để đánh giá hoặc 

phỏng vấn những người nộp đơn ứng tuyển hoặc được chỉ định bởi một ủy ban sàng lọc sơ bộ nếu chủ 

tọa tuyên bố rằng một cuộc họp mở sẽ có tác động bất lợi trong việc tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu 

chuẩn. Ủy ban sẽ không trở lại họp công khai. 

 

VII. Kết thúc cuộc họp  

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86013927273
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kuHbQPGEH

