
 
 

 
 
 
 
 

 
(Linh hoạt dựa trên chỉ đạo của Hội đồng quản trị) 

Tìm kiếm Giám đốc mới cho Học khu Trung học East Side Union 
 

Note: Blue italicized text indicates Board Participation 

Tháng 11- 
Tháng 12 - 

2020 

30 tháng 11 Học khu nhận đề xuất 

8 tháng 12 Trình bày Đề xuất; thông báo về giải thưởng và hợp đồng, 
ngày 17 tháng 12 

Tháng 1 
Tháng 2  

2021 
Giai đoạn 

1-4 

21 tháng 1 

Hội đồng quản trị trao đổi với các chuyên gia tư vấn và xác 
định các đặc điểm, kỹ năng và phẩm chất mong muốn ở 
một  giám đốc học khu mới; Hội đồng quản trị thông báo 
công khai lịch trình và thủ tục lựa chọn giám đốc mới 

3 tháng 2 và  4 

Chuyên gia tư vấn trao đổi với nhân viên và cộng đồng do 
Hội đồng chỉ định để nhận ý kiến đóng góp; Khảo sát trực 
tuyến sẽ được đăng trên trang web của học khu từ ngày 26 
tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 

Tháng 1-Tháng 2 Chuyên gia tư vấn xác định các ứng viên tiềm năng; Phát 
triển và đăng các tài liệu tuyển dụng và Mô tả vị trí 

8 tháng 2 và 15 Tích cực quảng cáo và tuyển dụng; Quảng cáo xuất hiện 
trên EdCal (Hai lần xuất bản liên tiếp) 

Tháng 2 
Tháng 3 

2021 
Giai đoạn 

5 

26 tháng 2, 5:00 giờ chiều Hạn chót để nộp đơn 

Tháng 2 Các nhà tư vấn hoàn thành việc tham khảo toàn diện và 
kiểm tra lý lịch về các ứng viên 

24 tháng 3, (4:30 chiều) 
Cuộc họp đặc biệt 

Hội đồng quản trị trao đổi với chuyên gia tư vấn, xem xét tất 
cả các hồ sơ và lựa chọn ứng viên để phỏng vấn; (cuộc họp 
kín) 

Tháng 4 
2021 

Giai đoạn 
6-8 

16-17 tháng 4 (9:00 sáng) 
Cuộc họp đặc biệt 

Ban phỏng vấn ứng viên; chọn (các) ứng viên vào chung 
kết (cuộc họp kín) 

Cuối tháng 4 Hội đồng quản trị hoàn thành quy trình xác nhận ứng cử 
viên hàng đầu và đưa ra quyết định cuối cùng 

6 tháng 5 Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng với giám đốc mới tại 
một cuộc họp hội đồng quản trị được lên lịch sẵn 

Ngày 1 
tháng 7 

2021 
Giai đoạn 9 

Hoặc sớm hơn 
(như hai bên đồng ý) Giám đốc học khu mới bắt đầu 

Chấp thuận 21 tháng 1, 2021 

Thời Gian Biểu 
 

 
 


