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THÔNG BÁO CHO CÔNG CHÚNG VỀ 
DIỄN ĐÀN MỞ 

 

YÊU CẦU ĐỂ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỘNG ĐỒNG 
Thứ	Hai,	ngày	11	tháng	2	năm	2019	
Từ	6:00	giờ	chiều	đến	7:00	giờ	tối	

Trường	Tiểu	Học	Dove	Hill	
1460	Colt	Way,	San	Jose,	CA	95121	

 

Thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019 
Từ 6:00 chiều đến 7:00 tối 

Trường Tiểu Học Evergreen 
3010 Fowler Rd., San Jose, CA 95135 

 

CHỦ ĐỀ: TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI 
 

Ban Quản Trị Học Khu Evergreen đang trong quá trình thực hiện Tìm Kiếm Tổng Giám Đốc nhằm tuyển dụng Tổng Giám 
Đốc mới của Học Khu. Eric Andrew và Fred Van Leuven của Hiệp Hội Lãnh Đạo đã được chọn để cố vấn cho Ban Quản 
Trị trong quá trình quan trọng này. Họ sẽ ở học khu của chúng ta từ ngày 12 đến 13 tháng 2 để tạo điều kiện tổ chức một số 
phiên họp với các nhóm khác nhau trong cộng đồng học khu của chúng ta để nhận được ý kiến đóng góp về các phẩm chất 
và đức tính mong muốn của Tổng Giám Đốc tiếp theo. Những ý kiến đóng góp này sẽ là một đóng góp có giá trị đối với quá 
trình tuyển dụng và tuyển chọn.  
 

Ban Quản Trị đang trưng cầu các câu trả lời cho các câu hỏi sau:  
   

1. Những phẩm chất cá nhân và chuyên môn nào đối với Tổng Giám Đốc sắp tới sẽ phù hợp với Học Khu Evergreen?  
 

2. Điểm mạnh của Học Khu là gì, và quý vị thấy những thách thức đối với Học Khu trong những năm tới là gì? 
 

Ngoài các phiên họp khác nhau, Học Khu sẽ tổ chức một Diễn Đàn Mở Buổi Tối công khai đối với tất cả công chúng. 
Không bắt buộc phải tham gia bất kỳ cuộc họp nào. Diễn Đàn Mở này là cơ hội để công chúng cung cấp ý kiến đóng góp 
và biết thêm về quá trình tìm kiếm.  
 

Diễn Đàn Mở sẽ được tổ chức vào lúc từ 6:00 chiều đến 7:00 tối tại Trường Tiểu Học Evergreen, 3010 Fowler Rd. San 
Jose, 95135.  
 

Ngoài ra, một cuộc khảo sát trực tuyến sẽ có sẵn trên trang web của Hoc Khu từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2. Quý 
vị có thể truy cập vào khảo sát này tại: https://www.surveymonkey.com/r/RJL3S92 HOẶC bằng cách truy cập vào trang 
web của Học Khu tại địa chỉ: www.eesd.org 
 

Nếu không có tùy chọn nào trong số này phù hợp với quý vị, quý vị có thể chuyển tiếp câu trả lời bằng văn bản của mình 
đối với hai câu hỏi này đến: 

Becky Banning 
Trợ Lý Điều Hành 

bbanning@leadershipassociates.org 
 

Quý vị cũng có thể yêu cầu nói chuyện với một tư vấn viên bằng cách gửi email đến địa chỉ trên. 
 

 


