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Các nhân viên và gia đình PPS thân mến, 

Khi chúng ta bước vào những tuần cuối hè, Hội Đồng Quản Trị tiếp tục công việc tuyển chọn 

Giám Đốc Sở Học Chánh người sẽ phục vụ như là một nhà lãnh đạo giáo dục vững vàng và hiệu 

quả cho các trường học của chúng ta. Chúng tôi muốn tóm tắt quá trình này trong tháng vừa 

qua cũng như cung cấp thông tin cập nhật về quá trình này. 

 

Bối Cảnh 

Hội Đồng Quản Trị PPS bắt đầu qui trình tìm kiếm mới trong tháng bảy với 40 nhà lãnh đạo giáo 

dục để xem xét dựa trên thông tin từ cộng đồng, công ty tìm kiếm và các thành viên hội đồng 

quản trị. Hội Đồng Quản Trị đã xem xét các ứng viên và chọn ra một nhóm đa dạng có kinh 

nghiệm giáo dục sâu rộng để phỏng vấn. 

Các ứng cử viên được xếp theo trong và ngoài Oregon, các giám đốc sở học chánh hiện hành 

cũng như các nhà lãnh đạo giáo dục cấp cao từ các sở học chánh lớn. Dựa trên tiêu chí của 

chúng tôi, Hội Đồng Quản Trị đã chọn bảy ứng viên để phỏng vấn và sau đó dành hai ngày cho 

việc phỏng vấn và thảo luận về những ứng viên này. 

 

Ứng Viên Phỏng Vấn với Hội Đồng Quản Trị và các Thành Viên Cộng Đồng 

Tuần trước, các ứng cử viên đã gặp một nhóm thành viên cộng đồng phụ huynh ẩn danh, các 

học sinh đại diện cho Hội Đồng Quản Trị, các nhà giáo dục, nhân viên trường học, các đại diện 

của các quan chức dân cử địa phương và các tổ chức cộng đồng. 

Hội Đồng Quản Trị đã tìm kiếm và nhận được phản hồi thẳng thắn và hiệu quả về các ứng viên 

từ tập thể này mà đã thông báo các bước tiếp theo của chúng tôi trong quá trình phỏng vấn. 

Cảm ơn quý thành viên cộng đồng đã tham gia! 

Sau phản hồi của nhóm cộng đồng, Hội Đồng Quản Trị PPS đã dành hơn 15 giờ phỏng vấn các 

ứng viên. Chúng tôi yêu cầu các ứng cử viên đưa ra các dữ liệu từ các sở học chánh của họ mà 

phù hợp với các ưu tiên của PPS, bao gồm tỷ lệ tốt nghiệpvà đọc của khối ba. Chúng tôi đã hỏi 

những gì đã được làm để đạt được những mục tiêu này và nơi nào cần được cải tiến. 
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Xác Định Được Danh Sách Bán Kết 

Dựa trên những cuộc phỏng vấn này, chúng tôi rất vui mừng về việc xác định được những nhà 

lãnh đạo mạnh mẽ đã chứng minh được nhiều kỹ năng và năng lực cần thiết cho chức vụ Giám 

Đốc Sở Học Chánh kế tiếp của chúng ta. Chúng tôi đã gút lại danh sách bảy ứng viên và xác định 

được danh sách bán kết để tiếp tục quá trình phỏng vấn.  

Chúng tôi hy vọng gặp lại các ứng viên trong danh sách bán kết vào những tuần sắp tới để tìm 

hiểu thêm về họ và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho cộng đồng về quá trình này khi chúng tôi 

tiến vào giai đoạn kế tiếp của việc tuyển chọn giám đốc sở học chánh. 

 

Có thể xem các thông tin cập nhật tại: https://www.pps.net/Page/9866 

Một lần nữa, trọng tâm của chúng tôi là tiếp tục việc tuyển chọn một nhà lãnh đạo giáo dục 

người lấy học sinh là trọng tâm và có kinh nghiệm xây dựng và duy trì các hệ thống để hỗ trợ 

từng học sinh rời khỏi trường học sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và cuộc sống. Cảm ơn quý 

vị về sự hỗ trợ cho PPS và đóng góp để giúp PPS thực hiện những mục tiêu chính yếu này. 
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