HỌC KHU SỐ 1
TẠI THÀNH PHỐ VÀ QUẬN HẠT DENVER,
TIỂU BANG COLORADO
NGHỊ QUYẾT SỐ
Nghị quyết về Thủ tục Tìm kiếm Giám đốc Học khu
XÉT THẤY RẰNG, Hội đồng Giáo dục (“Hội đồng”) của Học khu Công lập Denver (“Học
Khu”) công nhận rằng việc tuyển chọn giám đốc học khu là quyết định quan trọng nhất mà
Hội đồng đảm trách; và
XÉT THẤY RẰNG, Hội đồng muốn bảo đảm truyền đạt các yêu cầu rõ ràng về thủ tục tìm
kiếm; và
XÉT THẤY RẰNG, chiếu theo C.R.S. § 24-6-402(3.5), Hội đồng sẽ công khai thiết lập các
mục tiêu tìm kiếm công việc của thủ tục tìm kiếm giám đốc học khu này; và
VÌ VẬY, BÂY GIỜ, XIN QUYẾT ĐỊNH:
1. Hội đồng sẽ tiến hành việc tìm kiếm trên toàn quốc, mở cho tất cả các ứng viên cả
nội bộ và bên ngoài; và
2. Hội đồng sẽ tham gia chặt chẽ với cộng đồng trong quá trình này và sẽ tìm kiếm ý kiến
đống góp của cộng đồng về những kinh nghiệm, đặc tính và phẩm chất mà người giám
đốc học khu kế nhiệm nên có; và
3. Hạn cuối nộp đơn là ngày 14 tháng Chín, 2018. Chiếu theo các nghĩa vụ theo C.R.S. §
24-6-402(3.5), Hội đồng sẽ công bố (các) ứng cử viên chung kết xem xét cho vị trí này
không quá mười bốn ngày trước khi bổ nhiệm chính thức vị giám đốc học khu mới.
Hội đồng sẽ công bố tên (các) ứng cử viên chung kết trễ nhất vào ngày 15 tháng Mười,
2018.
4. Hội đồng sẽ có một chuyên gia cố vấn bên ngoài có chuyên môn trong việc tìm kiếm
người điều hành để hỗ trợ quá trình này.
5. Tất cả các thông tin về việc nộp đơn vào vị trí này và các chi tiết về việc tìm kiếm sẽ
được công bố trên trang web của Học khu tại supersearch.dpsk12.org.
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