
 

 

 

   

 

 

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

ỨNG VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC KHU CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

BOSTON 

 

Ngày 01/06/2022 
 

Ủy ban tìm kiếm ứng viên Tổng giám đốc học khu của Hội đồng trường Boston đã tổ chức cuộc 

họp từ xa qua Zoom vào ngày 01/06/2022 lúc 8:30 sáng. Để biết thêm thông tin về bất kỳ mục nào 

được liệt kê bên dưới, vui lòng truy cập www.bostonpublicschools.org/supt-search, email 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org hoặc gọi cho Văn phòng Hội đồng trường Boston 

theo số (617) 635-9014. 

 

THAM DỰ  

 

Thành viên ủy ban có mặt: Đồng chủ tịch Pam Eddinger; Đồng Chủ tịch Lorena Lopera; Đồng 

Chủ tịch Marcus McNeill; Michael O’Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree; Jessica Tang; và 

Jose Valenzuela. 

 

Thành viên ủy ban vắng mặt: Roxi Harvey (tham gia phiên điều hành đang diễn ra). 

 

TÀI LIỆU  

Chương trình họp 

KHAI MẠC  

 

Đồng Chủ Tịch Pam Eddinger khai mạc cuộc họp và chào đón sự tham gia của tất cả mọi người. 

Bà Sullivan điểm danh. Bà Harvey vắng mặt nhưng sau đó đã tham gia phiên điều hành đang diễn 

ra. Tất cả các thành viên khác đều có mặt. 

 

Tiến sĩ Eddinger thông báo cuộc họp sẽ được phát trực tiếp qua Zoom.  
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HOÃN PHIÊN HỌP ĐIỀU HÀNH 

 

Được chấp thuận - Vào lúc 8:43 sáng, qua hình thức điểm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua đề 

nghị hoãn phiên điều hành nhằm xem xét hoặc phỏng vấn các ứng viên hay sự chỉ định của ủy ban 

sàng lọc sơ bộ. Tiến sĩ Eddinger thông báo rằng việc tổ chức cuộc thảo luận này trong một cuộc 

họp mở có thể gây bất lợi trong việc thu hút các ứng viên đủ tiêu chuẩn. Bà nói rằng Ủy ban sẽ 

không quay lại phiên họp công khai. 

 

Chứng thực: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Thư ký ban chấp hành  

 

 


