SUPERINTENDENT SEARCH
COMMUNIT Y MEE TING

WHAT DO YOU WANT
TO SEE IN THE NEXT
SUPERINTENDENT?
Denver Public Schools is looking for the
next superintendent to lead our district
following the announcement that
Superintendent Tom Boasberg will step
down after a decade in the role.

The Denver Board of Education wants to
learn about your hopes and dreams for
our next district leader!
We’re gathering community input as we
develop questions for applicants and
screening criteria the board will use to
narrow and select finalist(s).

PLEASE JOIN US!

Wednesday, Sept. 5
5:30-7:30 p.m.
JOHN F. K ENNEDY
HIGH SCHOOL
2855 S. L A M A R ST.
Interpretation, refreshments and
childcare (ages 3-12) will be provided
at no cost to participants.

MORE INFORMATION
Visit supersearch.dpsk12.org for more information about the superintendent search process,
other community meeting dates and to sign up for regular updates.

REUNIÓN COMUNITARIA

SOBRE LA BÚSQUEDA DEL SUPERINTENDENTE

¿QUÉ CUALIDADES DESEA
QUE TENGA EL PRÓXIMO
SUPERINTENDENTE?
Las Escuelas Públicas de Denver buscan al
próximo superintendente que lidere nuestro
Distrito, ya que el superintendente Tom Boasberg
anunció que dejará su cargo luego de haberlo
ejercido durante una década.

El Consejo de Educación de Denver desea saber
cuáles son sus aspiraciones y anhelos con
respecto al próximo líder de nuestro Distrito.
Recopilaremos los comentarios y sugerencias
de la comunidad y los utilizaremos a la hora de
crear las preguntas y los criterios de evaluación
de candidatos que el consejo utilizará para

¡ACOMPÁÑENNOS!

Miércoles 5 de
septiembre
5:30-7:30 p. m.
E SCUEL A PREPA R ATORIA
JOHN F. K ENNEDY
2855 S. L A M A R ST.
Ofreceremos ser vicio de
Interpretación, refrigerios y cuidado
infantil (para niños entre 3 y 12 años)
sin costo alguno para los participantes.

precalificar y escoger a uno o más finalistas.

Para obtener más información sobre el proceso de búsqueda del superintendente
(#SuperSearch) y las fechas de las demás reuniones comunitarias, y registrarse para recibir
actualizaciones, visite supersearch.dpsk12.org.

TÌM KIẾM GIÁM ĐỐC HỌC KHU
HỌP CỘNG ĐỒNG

QUÝ VỊ MUỐN NHÌN THẤY
NHỮNG GÌ Ở VỊ GIÁM ĐỐC
HỌC KHU KẾ TIẾP?
Học khu Công lập Denver đang tìm kiếm vị giám
đốc học khu kế tiếp để lãnh đạo học khu của chúng
ta sau thông báo Giám đốc Học khu Tom Boasberg
sẽ từ chức sau một thập niên trong vị trí này.

Hội đồng Giáo dục muốn tìm hiểu về các ước
mơ và kỳ vọng của quý vị về vị lãnh đạo kế tiếp
của Học khu!

HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI!

THỨ TƯ, NGÀY 5
THÁNG CHÍN
5:30-7:30 TỐI
TRƯ Ờ NG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG JOHN F. K ENNEDY
2855 S. L A M A R ST.

Chúng tôi đang thu thập ý kiến đóng góp từ cộng
đồng khi soạn thảo câu hỏi cho các ứng viên nộp
đơn và sàng lọc các tiêu chí mà Hội đồng sẽ sử
dụng để thu hẹp và tuyển chọn từ danh sách (các)
ứng cử viên chung kết.

Dịch vụ phiên dịch, giữ trẻ (tuổi từ
3-12), và đồ ăn nhẹ sẽ được cung
cấp miễn phí cho người tham dự

Để biết thêm thông tin về thủ tục #Tìm kiếm Giám đốc Học khu, các ngày họp cộng đồng khác
và để đăng ký cập nhật thông tin thường xuyên, vui lòng truy cập supersearch.dpsk12.org.

