
 

 

 

  
 

            
 

BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CỦA CUỘC HỌP TỪ XA TÌM KIẾM TỔNG 

GIÁM ĐỐC HỌC KHU CỦA ỦY BAN 

 

Ngày 05 Tháng Tư 2022 
 

Ủy ban Tìm kiếm Tổng giám đốc học khu của Ủy ban Trường học Boston đã tổ chức một cuộc 

họp từ xa trên Zoom vào ngày 5 tháng 4 năm 2022 lúc 17:00. Để biết thêm thông tin về bất kỳ 

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

email tới superintendentsearch@bostonpublicschools.org hoặc gọi cho Văn phòng Ủy ban 

Trường học Boston theo số (617) 635-9014. 

 

THAM DỰ  

 

Thành viên Ủy ban Có mặt: Đồng Chủ tịch Pam Eddinger; Đồng Chủ tịch Lorena Lopera; Roxi 

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

 

Thành viên Ủy ban Vắng mặt: Đồng Chủ tịch Marcus McNeill; và Jessica Tang. 

 

TÀI LIỆU  

 

Chương trình họp 

Biên bản Cuộc họp:Ngày 29 Tháng Ba 2022 

Đề xuất Giải thưởng EV00010326 cho Dịch vụ Tư vấn Tìm kiếm Điều hành cho vị trí Tổng 

giám đốc học khu của Hệ thống Trường Công lập Boston 

 

Mô tả Công việc Tổng giám đốc học khu: Các Phẩm chất Mong muốn đối với Tổng giám đốc 

học khu thuộc Hệ thống Trường Công lập Boston, ngày 5 tháng 4 năm 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. Ông McNeill và bà Tang vắng mặt. Tất cả các thành viên khác đều có mặt. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15816071
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
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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 Ả Rập 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.  

 

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 29 Tháng Ba 2022. 

 

BÌNH LUẬN CÔNG CHÚNG  

 

● Là 1 thành viên của Nhóm chuyên trách về Khoảng cách Cơ hội và Thành tích, Carline 

Pignato đã đọc một tuyên bố đại diện nhóm nhằm khuyến khích Ủy ban đưa vào mô tả công việc 

ưu tiên loại bỏ những khoảng cách về cơ hội và thành tích mà học sinh da màu, Người học tiếng 

Anh, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp phải đối mặt.  

● Là người ủng hộ và là 1 thành viên của Nhóm chuyên trách dành cho Học sinh Anh ngữ, 

John Mudd đã khuyến khích Ủy ban đặt ưu tiên vào tầm quan trọng của việc giảng dạy bằng 

tiếng mẹ đẻ trong bản mô tả công việc. 

● Một thành viên khác của Nhóm chuyên trách dành cho Học sinh Anh ngữ, Roseann Tung 

cũng khuyến khích Ủy ban đặt ưu tiên vào tầm quan trọng của việc giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ 

trong bản mô tả công việc. 

 

TÓM TẮT THẢO LUẬN 

 

Tiến sĩ Eddinger đã gửi Ủy ban một bản cập nhật ngắn gọn về quy trình tìm kiếm Tổng giám đốc 

học khu: 

 

● Ủy ban đã tổ chức bốn buổi lắng nghe cộng đồng từ xa vào tháng Ba và tháng Tư, thu hút 

1300 người đăng ký và hơn 770 người tham dự. 

● Các đồng Chủ tịch đang làm việc với nhân viên để tìm hiểu khả năng tổ chức các buổi 

lắng nghe bổ sung với sự cộng tác của các nhóm cộng đồng và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các 

cuộc đối thoại bằng tiếng mẹ đẻ. Các thành viên sẽ được mời đến tham dự theo lịch trình đã sắp 

xếp. 

● Xác nhận bằng video và văn bản hiện đang được chấp nhận qua trang web của Ủy ban 

Tìm kiếm https://www.bostonpublicschools.org/supt-search. 

● Tính đến 12 giờ đêm hôm nay, 464 câu trả lời đã được gửi đến cuộc khảo sát trực tuyến, 

được dịch sang tất cả các ngôn ngữ chính của BPS. Cuộc khảo sát sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 

4 năm 2022.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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Bà Harvey yêu cầu cần có xác nhận video và văn bản với Ủy ban. Bà cũng hỏi về cách thực hiện 

và thời gian mà các phản hồi của cộng đồng sẽ được tổng hợp và chia sẻ với Ủy ban. Tiến sĩ 

Eddinger cho rằng Ủy ban sẽ cần đưa ra quyết định về cách để tổng hợp tất cả các phản hồi đang 

được nộp dưới nhiều hình thức. Bà gợi ý rằng Ủy ban có thể muốn yêu cầu công ty tìm kiếm hỗ 

trợ quá trình này. 

 

Ông Valenzuela đã chia sẻ bản cập nhật ngắn gọn về quy trình đánh giá Yêu cầu Đề xuất (RFP) 

để lựa chọn công ty tìm kiếm điều hành để hỗ trợ tìm kiếm Tổng giám đốc học khu. Ông 

Valenzuela nằm trong ủy ban đánh giá cùng với Ông O’Neill và Giám đốc Nguồn nhân lực của 

BPS Al Taylor. Giám đốc Kinh doanh BPS Naveen Reddy đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Ba trong 

số bảy đề xuất được đệ trình được ủy ban đánh giá cao. Sau khi xem xét kỹ thuật và phỏng vấn, 

hội đồng đánh giá đã nhất trí lựa chọn One-Fourth Consulting LLC /JG Consulting trình Ủy ban 

Nhà trường phê duyệt. Tiến sĩ Eddinger nói rõ rằng Ủy ban Nhà trường sẽ bỏ phiếu về việc lựa 

chọn công ty tìm kiếm điều hành tại cuộc họp ngày 6 tháng 4. Bà Harvey thắc mắc liệu chi phí 

có phải là một yếu tố trong quyết định hay không. Ông Valenzuela và ông O’Neill cho biết nhóm 

đánh giá đã xác định rằng, dựa trên đề xuất thực thi và trình bày của công ty, giá thầu của JG 

Consulting là tốt nhất. Việc xem xét tài chính sau đó xác nhận điều này. Ông O’Neill cảm ơn ông 

Reddy đã hỗ trợ quá trình RFP.  

 

Tiến sĩ Eddinger tóm tắt ngắn gọn quá trình cập nhật bản mô tả công việc của Tổng giám đốc 

học khu. Đầu tiên, Ủy ban Tìm kiếm đã xem xét mô tả công việc từ quy trình tìm kiếm Tổng 

giám đốc học khu năm 2018 trước khi thực hiện các sửa đổi dựa trên phản hồi từ Ủy ban và cộng 

đồng. Bà cảm ơn các thành viên đã gửi đề xuất bổ sung trong tuần qua. Bà ấy mời nhân viên chia 

sẻ màn hình phiên bản mới nhất của mô tả công việc và mời các thành viên chia sẻ thông tin bổ 

sung. Ủy ban đã có một cuộc thảo luận mạnh mẽ về nội dung chi tiết trong mô tả công việc. 

 

Những cập nhật chính bao gồm: 

● Tập trung nhiều hơn vào việc thúc đẩy công bằng, xóa bỏ khoảng cách về cơ hội và thành 

tích, đáp ứng nhu cầu của người học đa ngôn ngữ và học sinh khuyết tật, đồng thời hướng tới kết 

quả tốt cho tất cả học sinh 

● Tập trung vào sự tương tác của gia đình và cộng đồng đích thực dựa trên nền tảng là giao 

tiếp minh bạch 

● Làm nổi bật các chủ đề cụ thể đã xuất hiện trong các buổi Lắng nghe công khai, chẳng 

hạn như: phục hồi sau đại dịch COVID-19; dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy và hiệu quả về mặt 

tài chính; lập kế hoạch cơ sở vật chất để mở rộng khả năng tiếp cận chất lượng; mức đa dạng về 

nhân viên; môi trường học an toàn và thân thiện; và hướng dẫn xóa mù chữ bình đẳng 

● Liệt kê Kinh nghiệm Ưu tiên, chẳng hạn như kinh nghiệm làm lãnh đạo cấp quận cho một 

quận tương đương; kinh nghiệm hợp tác với cộng đồng trong đại dịch COVID-19; quen thuộc 

với khu vực Boston; và đa ngôn ngữ với ưu tiên thông thạo một hoặc nhiều trong số 9 ngôn ngữ 

chính của Khu học chánh 

 

Tiến sĩ Eddinger nói rằng Ủy ban có vẻ đã đạt được sự đồng thuận. Bà mời các thành viên xác 

nhận sự đồng thuận của họ bằng một cuộc bỏ phiếu, với giả định rằng Ủy ban Nhà trường 

và/hoặc công ty tìm kiếm có thể chọn thực hiện các chỉnh sửa bề mặt để đánh bóng tài liệu trước 

khi nó được đăng và lưu hành rộng rãi.  
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Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban Tìm kiếm Tổng giámm đốc học khu đã nhất trí phê duyệt 

mô tả công việc của Tổng giámm đốc học khu như đã được trình bày tho đề xuất trình Ủy ban 

Trường học Boston phê duyệt. 

 

Bà Lopera khẳng định lại rằng công việc tham gia của Ủy ban không dừng lại ở soạn thảo bản 

mô tả công việc. Phản hồi nhận được sẽ tiếp tục có thêm các câu hỏi phỏng vấn cho các ứng cử 

viên và sẽ tiếp tục thông báo cách học khu có thể giải quyết một số thách thức hiện tại của học 

khu ngay cả trước khi Tổng giám đốc học khu mới được chọn. Bà cho biết Ủy ban hoan nghênh 

các phản hồi và ý kiến đóng góp liên tục từ cộng đồng. 
 

KẾT THÚC CUỘC HỌP 

 

Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua đề nghị hoãn cuộc họp lúc 6:58 

chiều. 
 

 

Chứng thực: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Thư ký Ban Chấp hành  

 


