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1) Quá trình tìm kiếm diễn ra như thế nào? 
 Ban Quản trị đang làm việc với các Hiệp hội Lãnh đạo để thực hiện một cuộc tìm kiếm 

nghiêm ngặt trên toàn quốc. Hội đồng sẽ tìm kiếm, tiếp nhận và xem xét ý kiến đóng góp từ 
cộng đồng, xem xét đơn đăng ký, phỏng vấn các ứng viên và lựa chọn ra giám đốc mới. 

 
2) Khi nào thì Giám đốc mới được thuê? 
 Hội đồng Quản trị sẽ phê duyệt và công bố thời gian biểu, sẽ phản ánh những chi tiết này. 

Vui lòng kiểm tra lại nếu thời gian biểu chưa được đăng. Thời gian biểu  này có thể thay đổi 
khi quá trình tìm kiếm tiếp tục. 

 
3) Làm thế nào và khi nào phụ huynh và các bên liên quan khác được đóng góp ý kiến? 
 Hội đồng Quản trị sẽ lấy ý kiến đóng góp về các đặc điểm, kinh nghiệm và kỹ năng mong 

muốn ở một tổng giám đốc tiếp theo thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến và các buổi hội 
nghị các bên liên quan. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo và đăng tải tại đây. Hãy kiểm tra 
trở lại đây. 

 
4) Khi nào Học khu sẽ chia sẻ các thông tin thu thập được với công chúng? 
 Thông tin thu thập được sẽ được trình bày cho Hội đồng Quản trị và sau đó được biên soạn, 

tóm tắt và đưa vào Hồ sơ / Mô tả Vị trí Giám đốc, sẽ được đăng trên trang web của Học khu 
sau khi Hội đồng xem xét. 

 
5) Ai sẽ là người thực hiện lựa chọn cuối cùng? 
 Theo luật, Hội Đồng Quản Trị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thuê giám đốc mới. Hội 

đồng sẽ tìm kiếm, tiếp nhận và xem xét ý kiến đóng góp từ cộng đồng, xem xét đơn đăng ký, 
phỏng vấn các ứng cử viên, và chọn giám đốc mới. 

 
6) Làm thế nào công chúng có thể theo dõi quá trình này? 
 Thông tin liên quan đến quá trình tìm kiếm giám đốc mới, bao gồm các cập nhật, sẽ được 

đăng trên trang web này. Hội đồng Quản trị cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật về việc tìm 
kiếm giám đốc mới tại các cuộc họp Hội đồng quản trị đã lên lịch và trong các thông cáo báo 
chí. 

 
7) Chúng tôi có biết ai đang nộp đơn không? 
 Tất cả các tài liệu ứng tuyển, bao gồm tên của người nộp đơn và bất kỳ thông tin nhận dạng 

cá nhân nào khác, đều phải được bảo mật vì theo luật. 
 

 


