Tom Boasberg của DPS từ chức, tổng kết một Thập kỷ Phục vụ Trẻ em Denver
Boasberg, được bổ nhiệm năm 2009, là một trong những giám đốc học khu đô thị phục vụ lâu
nhất trong toàn quốc
Giám đốc Học khu Tom Boasberg của Học khu Công lập Denver vừa thông báo hôm này là sẽ từ
bỏ chức vụ người đứng đầu của học khu lớn nhất tiểu bang sau gần một thập kỷ trong vai trò
giám đốc học khu.
Ông Boasberg sẽ tiếp tục chức vụ giám đốc học khu trong ba tháng nữa, trong khi các thành
viên Hội đồng Giáo dục Denver hoàn tất việc tìm kiếm người kế nhiệm.
“Phục vụ trong vai trò người lãnh đạo của DPS là vinh dự cả một đời của tôi ,” Boasberg viết
trong thư (https://supersearch.dpsk12.org/) gửi cho nhân viên và cộng đồng DPS ngày hôm
nay. “Tài năng và sự quyết tâm của học sinh và các nhà giáo dục của chúng ta chưa bao giờ
ngừng truyền cảm hứng cho tôi. Dành thời gian trong các lớp học, gặp gỡ học sinh, và hợp tác
với các giáo viên, lãnh đạo các trường học và các lãnh đạo của Học khu đã mang lại cho tôi
nhiều niềm vui cũng như niềm hy vọng lớn lao.”
Các thành viên Hội đồng Giáo dục đã họp mặt sớm hôm nay và sẽ họp thêm lần nữa trong tuần
này để thảo luận về quy trình tuyển chọn giám đốc học khu mới. Họ sẽ sớm thông báo các bước
tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng Anne Rowe đã phát biểu hôm nay trong một bức thư
(https://supersearch.dpsk12.org/wp-content/uploads/sites/76/Anne-RoweLetter_Vietnamese.pdf) gửi nhân viên và cộng đồng DPS. Các thành viên hội đồng chịu trách
nhiệm tuyển dụng người lãnh đạo tiếp theo của Học khu.
“Sự lãnh đạo của Tom, cùng với sự hợp tác của các nhà giáo dục của chúng ta, đã tạo ra tác
động sâu sắc đến Học khu Công lập Denver”, bà Rowe nói. “Chúng ta là một học khu tốt hơn
trên mọi phương diện so với một thập kỷ trước, và các học sinh, gia đình và các nhà giáo dục
của chúng ta đều được hưởng lợi ích từ sự phục vụ làm việc của ông. Chúng ta đã trở thành
một học khu được công nhận trên toàn quốc vì sự cách tân, từ sự chú trọng đến việc xem giáo
viên như các nhà lãnh đạo trong các khu trường cho đến sự tập trung vào nhu cầu giao tiếp xã
hội và cảm xúc – cũng như học tập – của các học sinh của chúng ta.
“Có thể quan trọng nhất là,” bà nói, “gần thêm 2,000 trẻ em Denver sẽ tốt nghiệp trung học
phổ thông mỗi năm, và đươc chuẩn bị để có tương lai sáng lạn hơn.”
Xem bản thông tin thực tế DPS (https://supersearch.dpsk12.org/a-decade-of-progress/) về các
chỉ số tiến bộ trong thời gian Boasberg nắm giữ chức vụ.
Rowe nói bà rất tiếc khi biết quyết định của ông Boasberg, nhưng tôn trọng quyết định đó, và
lưu ý rằng nhiệm kỳ 10 năm của ông là dài gần gấp ba lần so với nhiệm kỳ trung bình 3.5 năm
của một giám đốc học khu đô thị ở Mỹ.

“Trọng tâm của Tom luôn là các trẻ em của chúng ta. Ông ấy luôn ưu tiên cho trẻ và không bao
giờ nao núng”, phát biểu của bà Rosemary Rodriguez, người đại diện vùng Tây Nam Denver
trong Hội đồng Giáo dục DPS từ 2013-2017. “Tôi đánh giá cao và chúc ông ấy mọi điều tốt nhất
trong giai đoạn tiếp theo của cuộc sống, và biết rằng các trẻ em DPS sẽ tiếp tục trên con đường
thành tựu.
Boasberg đang phục vụ DPS trong vai trò là trưởng ban vận hành khi ông được nhất trí bổ
nhiệm vào chức vụ giám đốc học khu vào tháng Một 2009, sau sự ra đi của Thượng nghị sĩ Hoa
kỳ - ông Michael Bennet, Đảng Dân chủ Colorado.
“Xin cám ơn, Tom boasberg, vì một thập kỷ phục vụ cho trẻ em Denver. Chúng ta rất may mắn
được có vị giám đốc học khu tốt nhất trong toàn quốc trong 10 năm qua” phát biểu của ông
Bennet, người có hai con học ở DPS và người con thứ ba vừa tốt nghiệp DPS vào tháng Năm.
“Với tư cách là một phụ huynh DPS, tôi xin cám ơn ông ấy vì sự tận tụy, lòng nhân ái cũng như
nhiệm kỳ làm việc thật phi thường,” ông nói thêm. “Như chính bản thân ông Tom luôn nói,
chúng ta còn phải đi một chặng đường dài, nhưng sự lãnh đạo mang tính cải cách biến đổi của
ông ấy đã dẫn đến mức tiến bộ thật phi thường trong vòng 10 năm qua. Thành tựu của học sinh
chúng ta đã tăng đáng kể; số giáo viên và các nhân viên học đường khác đang phục vụ học sinh
đã tăng rất nhiều; và các lựa chọn trường học sẵn có cho trẻ em và các gia đình chưa bao giờ có
nhiều như vậy.”
Thống đốc bang Colorado John Hickenlooper, người có con trai đang là học sinh DPS, và Thị
trưởng thành phố Denver Michael Hancock, cha của hai học sinh tốt nghiệp DPS, cũng cám ơn
ông Boasberg.
“Tôi rất buồn là Giám đốc Học khu DPS, ông Tom Boasberg sẽ từ chức nhưng thay mặt cho trẻ
em và các gia đình của Denver, tôi vô cùng biết ơn vì sự cộng tác chặt chẽ của ông với thành
phố”, ông Hancock phát biểu. “Với tư cách là một người tốt nghiệp DPS và là một phụ huynh
của DPS, tôi biết rõ Tom đã thực sự dẫn dắt lãnh đạo DPS với sự liêm chính và tận tâm. Việc ông
chú trọng đến thành công cho mọi trẻ em đã thực sự cải thiện các trường học của chúng ta rất
nhiều và tạo cơ hội tốt hơn cho mọi học sinh để sống với ước mơ của mình. Chúng tôi vẫn còn
nhiều việc phải làm tại DPS, nhưng chúng tôi có nền tảng tuyệt vời để tiến lên phía trước và
chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác với người lãnh đạo kế tiếp của DPS.”
Ông Hickenlooper nói: “Tom Boasberg đã đầu tư phần lớn cuộc đời mình vào việc chuyển biến
Học khu Công lập Denver thành một trong những học khu cải tiến nhanh nhất ở Hoa Kỳ”
“Với tư cách là một phụ huynh DPS, cựu thị trưởng và giờ là thống đốc, tôi vô cùng biết ơn về
những tiến bộ đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tom”, thống đốc cho biết. “Tôi xin hoan
nghênh Tom và Đội ngũ DPS đã thúc đẩy những cách tân qua đó tạo ra một tương lai xán lạn
hơn cho hàng chục ngàn thanh niên ở từng ngõ ngách trong thành phố này.”
Boasberg nói rằng ông đã ra quyết định khó khăn này là rời DPS sau khi dành thời gian với gia
đình vào đầu mùa hè. Ông cho biết các con của ông lên 8, 6 và 4 tuổi khi ông bắt đầu chức vụ
giám đốc học khu với DPS. Vào tháng Năm, con gái lớn của ông đã tốt nghiệp trung học phổ
thông.

“Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định đã đến lúc tôi từ chức để làm tròn cam kết với gia đình tôi
và chuyển giao ngọn đuốc lãnh đạo”, ông nói.

Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, ông John King lưu ý rằng, “Dưới sự lãnh đạo của Tom
Boasberg trong thập niên qua, Học khu Công lập Denver đã đạt được tiến bộ học tập đáng kể và
trở thành một trong những học khu cách tân nhất trên toàn quốc.
“Tom đã mang đến sự khẩn trương và sự tận tâm cam kết sâu sắc đối với việc xóa bỏ khoảng
cách về cơ hội và thành tựu cho học sinh da màu và cho những học sinh từ các gia đình có thu
nhập thấp,” King cho biết. “Đối với nhiều học khu trong toàn quốc, các phương pháp cách tân
và hợp tác của Denver được xem như là một hình mẫu giá trị. Tôi mong muốn được thấy sự
tiếp tục tiến bộ và phát triển ở Denver.”
Đầu năm nay, ông Boasberg được Hiệp hội các Nhà quản lý và Giám đốc Học khu gốc La-tinh
(ALAS) chọn là Giám đốc Học khu Phục vụ người gốc nói tiếng Tây Ban Nha của Năm trên toàn
quốc vì sự tiến bộ mà học sinh gốc La-tinh đã đạt được tại DPS dưới sự lãnh đạo của ông. Trong
bức thư gửi đến nhân viên và cộng đồng DPS, ông Boasberg nói rằng ông tự hào nhất về sự tiến
bộ mà các học sinh người Mỹ gốc Phi và gốc La-tinh đã đạt được trong thời gian ông làm giám
đốc học khu, và lưu ý rằng con số học sinh người Mỹ gốc Phi và gốc La-tinh tốt nghiệp DPS và
ghi danh vào cao đẳng đại học đã tăng gấp đôi trong nhiệm kỳ của ông.
“Nhìn thấy được rất nhiều thanh niên và thanh nữ trẻ tuổi của chúng ta thành công ở trường
hàng năm và tốt nghiệp với tâm thế sẵn sàng cho các bước tiếp theo trong cuộc sống là điều
khiến tôi tự hào nhất trong gần mười năm làm giám đốc học khu của các em. Rất nhiều trong số
những em học sinh này là những người tốt nghiệp trung học đầu tiên trong gia đình các em.
Mai đây, các em trai em gái của các em sẽ tiếp nối những bước mở đường này”, ông nói.
“Đây là sứ mệnh của chúng tôi và sứ mệnh của nền giáo dục công -- làm mọi điều có thể để giúp
các trường công lập của chúng ta trở thành những bộ máy khởi động cơ hội cho cộng đồng
chúng ta. Các trường học của chúng ta có thể và nên phục vụ như những người thúc đẩy mạnh
mẽ nhất của xã hội hai yếu tố bình đẳng và công bằng xã hội trong một quốc gia rất cần đến cả
hai phẩm chất này. “
Để biết thêm thông tin về Học khu Công lập Denver, vui lòng truy cập www.dpsk12.org.

