
 

 

 

   

 

BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CUỘC HỌP TỪ XA CỦA ỦY BAN TÌM 

KIẾM ỨNG VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC KHU CỦA ỦY BAN 

HỌC CHÁNH BOSTON 

 

Ngày 19/04/2022 
 

Ủy ban tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu của Ủy ban học chánh Boston đã tổ chức một 

cuộc họp từ xa qua Zoom vào ngày 05/04/2022 lúc 5:00 chiều. Để biết thêm thông tin về bất kỳ 

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

superintendentsearch@bostonpublicschools.org hoặc gọi cho Văn phòng Ủy ban học chánh 

Boston 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; và Jessica Tang. 

 

Thành viên ủy ban vắng mặt: Đồng chủ tịch Lorena Lopera; và Jose Valenzuela. 

 

TÀI LIỆU  

 

Chương trình họp 

Biên bản cuộc họp: Ngày 12/04/2022 

 

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 và ông Valenzuela vắng mặt. Ông O’Neill và bà Tang đã tham dự cuộc 

họp ngay sau khi được gọi tên. Tất cả các thành viên khác đều có mặt. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
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Tiến sĩ Eddinger thông báo cuộc họp sẽ được phát trực tiếp qua Zoom. 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 ứng viên Tổng giám đốc học khu: 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 Hoa Kỳ (ASL). Các thông dịch viên tự giới thiệu và đưa ra hướng dẫn bằng 

ngôn ngữ mẹ đẻ của họ về cách sử dụng tính năng thông dịch song song bằng cách thay 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 12/042022. 

 

BÌNH LUẬN CÔNG CHÚNG  

 

● John Mudd, người ủng hộ, đã chứng thực về tầm quan trọng của việc kiểm tra các ứng 

viên đúng cách.  

 

TÓM TẮT THẢO LUẬN 

 

Tiến sĩ Eddinger đã cung cấp thông tin cập nhật ngắn gọn về quá trình tìm kiếm tổng giám đốc 

học khu cho Ủy ban. 

 

Kết nối: 

 

● Cuộc khảo sát tìm kiếm tổng giám đốc học khu trực tuyến đã kết thúc vào thứ 6, ngày 

15/04. Ủy ban đã nhận được tổng số 507 phản hồi. 

● Các nhân viên từ Văn phòng dữ liệu và trách nhiệm giải trình của BPS dự kiến sẽ trình 

bày tóm tắt kết quả khảo sát cho Ủy ban tìm kiếm vào ngày 26 tháng 4. 

● Các phiên bổ sung 

○ Ủy ban tìm kiếm sẽ tổ chức một buổi lắng nghe riêng vào tuần tới với các lãnh đạo nhà 

trường BPS.  

 

○ Ủy ban mong muốn được nghe ý kiến trực tiếp từ cộng đồng và các tổ chức tại cộng 

đồng, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Các đồng 

chủ tịch đang làm việc để lên lịch cho các buổi lắng nghe nhóm nhỏ bổ sung với các bên liên 

quan nói các ngôn ngữ BPS khác và các bên liên quan từ các nhóm khác nhau. Các đồng chủ tịch 

khuyến khích các nhóm muốn chia sẻ phản hồi triệu tập và tổ chức phiên lắng nghe của riêng họ, 

với mục tiêu gửi bản ghi nhớ tới email chính thức của Ủy ban tìm kiếm hoặc mời các thành viên 

của Ủy ban tìm kiếm có mặt để tham dự và lắng nghe.  

 

Các hình thức kết nối khác 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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● Việc nộp ý kiến bằng video và văn bản sẽ tiếp tục được chấp nhận qua trang web tìm 

kiếm: bostonpublicschools.org/supt-search.  

● Email: superintendentsearch@bostonpublicschools.org 

 

Sử dụng phản hồi 

● Mặc dù bản mô tả công việc đã được phê duyệt, Ủy ban vẫn hoan nghênh các phản hồi 

liên tục từ cộng đồng. Phản hồi này sẽ giúp định hình các câu hỏi phỏng vấn cho ứng viên và 

cuối cùng là các ứng viên được xem xét và ai được chọn. 

 

Mô tả công việc của Tổng giám đốc học khu 

● Bản mô tả công việc của Tổng giám đốc học khu đã được đăng trên các trang web của 

BPS và Ủy ban tìm kiếm ngày hôm nay và được đăng tại cơ sở của JG Consulting vào ngày hôm 

qua. 

 

Tiến sĩ Eddinger giới thiệu Alton Frailey, Giám đốc tìm kiếm của JG Consulting, người tham gia 

nhóm hỗ trợ quy trình Tìm kiếm Tổng giám đốc học khu BPS. Ông được cho phép tham gia bởi 

hai thành viên trong nhóm: Giám đốc nhân sự Lizzy Carroll và giảng viên Richard Carranza. 

 

Ông Frailey xin lỗi rằng ông Guerra không thể tham gia cuộc họp do gia đình bị ốm.  

Ông nói về tầm quan trọng của việc tham gia liên tục và cảm ơn Ủy ban tìm kiếm về tất cả công 

việc được tiến hành cho đến nay. Công ty sẽ bắt đầu tuyển dụng và kiểm tra các ứng viên. Ông 

khuyến khích các lời giới thiệu. Ông Frailey nói rằng JG Consulting sẽ cung cấp cho Ủy ban các 

bản cập nhật hàng tuần. 

 

Tiến sĩ Eddinger cho biết tại cuộc họp ngày 26/04 của Ủy ban, nhân viên từ Văn phòng dữ liệu 

và trách nhiệm giải trình của BPS sẽ trình bày tóm tắt kết quả khảo sát. Bà đề xuất rằng cũng 

trong ngày hôm đó, JG Consulting nên tạo điều kiện tổ chức một khóa đào tạo quy trình với Ủy 

ban. Khóa đào tạo có thể tiếp tục vào tuần sau, ngày 03/05. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, Ủy 

ban sẽ bắt đầu cân nhắc các câu hỏi phỏng vấn. Bà nói rằng nhân viên sẽ làm việc với các thành 

viên để xác định ngày phỏng vấn với các ứng viên. 

 

Bà Harvey yêu cầu cung cấp thêm thông tin về việc kiểm tra các ứng viên, đặc biệt khi việc này 

liên quan đến kinh nghiệm trong quá khứ của ứng viên với các bên liên quan trong cộng đồng. 

Ông Frailey  

đề nghị cho nhóm của mình tiến hành chuyến thăm đến khu học chánh của một số ứng viên. 

 

Tiến sĩ Pignato hỏi JG Consulting rằng có sử dụng danh sách kiểm tra hoặc các tiêu chí nội bộ 

đối với mô tả công việc để xác định ứng viên nào sẽ vượt trội hơn trong quá trình sàng lọc hay 

không. Bà cũng hỏi liệu công ty có hệ thống liên lạc với Ủy ban về các ứng viên cụ thể mà 

không được đề nghị xem xét thêm hay không. Ông Frailey nói rằng nhóm của ông sẽ kiểm tra 

chặt chẽ hồ sơ của từng ứng viên để xác định xem kinh nghiệm của ai phù hợp hơn với bản mô tả 

công việc. Ông nói rõ rằng công ty sẽ chia sẻ tất cả thông tin về tất cả ứng viên với Ủy ban để Ủy 

ban xem xét. Ông xác nhận với Tiến sĩ Pignato rằng các thành viên của Ủy ban được hoan 

nghênh cung cấp thông tin đầu vào tùy chỉnh dành riêng cho Boston. 

 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
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Ông O’Neill nói về tầm quan trọng của tính bảo mật. Ông yêu cầu ông Frailey thảo luận về 

những hậu quả có thể xảy ra nếu tính bảo mật bị vi phạm. Ông Frailey giải thích rằng việc vi 

phạm tính bảo mật có thể ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm và gây ra thiệt hại đáng kể không 

chỉ cho cuộc tìm kiếm hiện tại mà còn đối với các cuộc tìm kiếm tương lai.  

 

Bà Harvey hỏi về lợi ích của việc tổ chức buổi thuyết trình của các ứng viên trực tiếp so với tổ 

chức từ xa. Ông Frailey nói rằng định dạng trực tiếp có tính bảo mật tốt hơn. 

 

Richard Carranza nói rằng ông dự đoán sẽ có một số tổng giám đốc học khu giàu kinh nghiệm 

với hồ sơ thành tích thành công sẽ có hứng thú với Boston vì danh tiếng của nó. Ông nhấn mạnh 

rằng tính bảo mật phải được duy trì để bảo vệ cả ứng viên và tính toàn vẹn của cuộc tìm kiếm. 

Ông cũng nói về giá trị của các tương tác trực tiếp với ứng viên.  

 

Bà Tang và ông O’Neill đồng ý về tầm quan trọng của các buổi gặp gỡ trực tiếp.  

 

Ủy ban đã thảo luận về những ngày có thể tổ chức buổi thuyết trình đầu tiên của các ứng viên, 

mà Tiến sĩ Eddinger gọi đó là “cuộc sàng lọc trên giấy”. Sau nhiều cuộc thảo luận, bà yêu cầu 

nhân viên liên hệ với các thành viên sau cuộc họp để xác nhận ngày. 

 

Tiến sĩ Eddinger xác nhận với bà Harvey rằng Ủy ban tìm kiếm sẽ tiếp tục họp hàng tuần vào tối 

thứ 3 để cung cấp cho công chúng về thông tin cập nhật của quá trình tìm kiếm và đưa ra bình 

luận trước khi hoãn phiên họp điều hành. Đối với các cuộc họp này, Ủy ban sẽ không quay lại 

phiên họp công khai. 
 

KẾT THÚC CUỘC HỌP 

 

Đã phê duyệt - Khi điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua đề nghị hoãn cuộc họp lúc 6:40 tối. 
 

 

Chứng thực: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Thư ký ban chấp hành  

 


