Tìm kiếm Giám đốc Học khu Mới
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

THỜI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM LÀ GÌ?
Quá trình này sẽ diễn ra theo ba giai đoạn:
•

Giai đoạn 1 sẽ diễn ra đến hết ngày 15 Tháng Mười và kết thúc vào hạn cuối cùng nhận đơn xin ứng tuyển theo
ưu tiên của hội đồng giáo dục.

•

Giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ 15 Tháng Mười đến 26 Tháng Mười Một, và các cuộc phỏng vấn ứng viên sẽ diễn ra
trong thời gian đó.

•

SAU ĐÓ LÀ GIAI ĐOẠN 3 VỚI HAI NGÀY QUAN TRỌNG:
• Ngày 26 Tháng Mười Một, (các) ứng viên vòng cuối sẽ được công bố.
• Ngày 10 Tháng Mười Hai, hội đồng sẽ công bố ứng viên được chọn.

NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐANG ĐƯỢC CÂN NHẮC CHO VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC HỌC KHU MỚI?
Cuộc tìm kiếm diễn ra trên phạm vi toàn quốc, và cân nhắc các ứng viên cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Thông báo tìm kiếm
được đăng trên các trang việc làm cả ở địa phương và trên toàn quốc, bao gồm cả Hiệp hội Quản lý và Giám đốc Học khu Mỹ Latinh và Liên minh Quốc gia các Nhà Giáo Trường Da Đen.
DPS TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ Ở MỘT ỨNG VIÊN LÝ TƯỞNG?
Ứng viên lý tưởng là người phù hợp với các Giá trị Cốt lõi Chung của Học khu Công lập Denver, những gì chúng ta đã trải
qua và điều chúng ta hy vọng đạt được. Ngoài ra, ứng viên lý tưởng là người sẽ có thể phát huy thành công đã đạt được trên
lộ trình hướng đến Kế hoạch Denver 2020. Xem nội dung phác thảo của Hội đồng Giáo dục để biết thêm thông tin,
supersearch.dpsk12.org/board-narrative. Trong cả quá trình này, hội đồng sẽ tham gia vào nỗ lực tiếp cận cộng đồng để lấy
thông tin về các tính cách và phẩm chất lý tưởng của các ứng viên.
CUỘC TÌM KIẾM ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN RA SAO?
Hội đồng Giáo dục sẽ chỉ đạo cuộc tìm kiếm và đưa ra quyết định cuối cùng. Một công ty tư vấn giáo dục bên ngoài đã được thuê để
hỗ trợ về mảng nhân lực của quá trình này.
SỰ ĐA DẠNG ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG RA SAO TRONG QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN?
Chúng tôi rất tự hào về sự đa dạng của học khu và tin rằng đó là một trong những thế mạnh lớn nhất của học khu. Học sinh da màu
chiếm phần lớn sĩ số của học khu; 67% học sinh đến từ các gia đình đủ điều kiện nhận quyền lợi bữa trưa miễn phí và giảm giá; và
33% được xác định là học sinh học Tiếng Anh. Mục tiêu đạt được một lực lượng lao động có thành phần nhân khẩu học gần với
thành phần nhân khẩu học của cộng đồng học sinh vẫn là một trong những mục tiêu hàng đầu của học khu và sẽ là yếu tố đầu tiên mà
chúng tôi nghĩ đến trong quá trình này.
TÔI CÓ Ý KIẾN VỀ QUÁ TRÌNH NÀY VÀ NHỮNG GÌ TÔI MUỐN THẤY Ở GIÁM ĐỐC HỌC KHU MỚI. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI
CHIA SẺ Ý KIẾN CỦA MÌNH?
Chúng tôi dự kiến sẽ công bố lịch họp và các cơ hội khác để cho ý kiến đóng góp trong nay mai; hãy truy cập trang supersearch.dpsk12.org
và theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội để biết thêm thông tin. Nếu quý vị không thể tham gia các cuộc họp hoặc muốn cho ý kiến
đóng góp thông qua một kênh riêng tư hơn, hãy gửi email tới supersearch@dpsk12.org.
TÔI MUỐN BIẾT CÁC ỨNG VIÊN LÀ AI. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI TÌM THÔNG TIN NÀY?
Để bảo vệ quyền riêng tư của các ứng viên và tuân thủ luật về quyền riêng tư, DPS buộc phải giữ kín danh tính của các ứng viên.
DPS sẽ công bố thông tin về (các) ứng viên vòng cuối, bao gồm các đơn ứng tuyển (đã loại bỏ các thông tin nhạy cảm), sơ yếu lý
lịch và các phẩm chất.
TÔI ĐÃ NGHE ĐƯỢC NHỮNG THÔNG TIN TRÁI NGƯỢC NHAU TRÊN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VỀ QUÁ TRÌNH NÀY. TÔI
CÓ THỂ TIN AI ĐƯỢC?
DPS nỗ lực cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật và chính xác nhất ngay khi có diễn biến mới. Để đảm bảo sự chính xác về nội dung mà
quý vị đọc về quá trình này, hãy truy cập supersearch.dpsk12.org và các kênh truyền thông xã hội chính thức của chúng tôi.
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