THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Cho Phát hành Ngay lập tức

Liên lạc: Gentle Blythe, 415-241-6565

Hội đồng thảo luận việc tìm kiếm giám đốc và kế hoạch tham gia của cộng đồng
(2 Tháng Mười Một, 2016) – Hội đồng Giáo dục SF đã gặp các tư vấn viên từ Leadership
Associates Executive Search Firm để thảo luận việc tìm kiếm Giám đốc SFUSD tiếp theo.
Hội đồng và tư vấn viên đã xem xét một kế hoạch tham gia và thảo luận các giai đoạn khác
của quá trình tuyển dụng và thuê mướn, bao gồm việc tuyển dụng các ứng viên có chất
lượng cao đa dạng, kiểm tra tài liệu tham khảo, và quá trình phỏng vấn.
Tư vấn viên sẽ thực hiện một chỗi các Buổi lấy Thông tin từ Cộng đồng đa ngôn ngữ và các
Diễn đàn mở và sau đó soạn thảo một báo cáo các bình luận nhận được trong suốt các
buổi lấy thông tin này. Các bình luận này sẽ được chia sẻ với Hội đồng và được sử dụng để
phát triển một mô tả vị trí Giám đốc chính thức.
"Chúng tôi muốn nghe từ học sinh, nhân viên, phụ huynh, và các thành viên cộng đồng về
các phẩm chất và đặc tính mong muốn cho giám đốc mới và để chia sẻ các suy nghĩ của họ
về các ưu điểm và thách thức của học khu," Chủ tịch Hội đồng Matt Haney đã phát biểu.
"Hội đồng cam kết tìm kiếm một giám đốc chia sẻ các giá trị của học khu và tầm nhìn trong
khi đồng thời mang đến những điều cần thiết để đưa học khu chúng ta lên một cấp độ
mới."
Hội đồng và tư vấn viên đồng ý rằng mọi nỗ lực sẽ được thực hiện thông qua quá trình tìm
kiếm để thu thập các quan điểm từ các cá nhân hay các nhóm đa dạng trong khi bảo vệ
tính bảo mật của việc tìm kiếm. Leadership Associates sẽ đảm nhiệm việc tên của những
người nộp đơn không được chia sẻ trong cộng đồng trong suốt quá trình tìm kiếm. Lý do
cho quá trình bảo mật nhằm cho phép việc tuyển dụng các lãnh đạo giáo dục hiệu quả bao
gồm vị trí giám đốc, những người thành công cao và được tôn trọng trong các học khu và
cộng đồng của họ. Nhiều giám đốc thành công cảm thấy miễn cưỡng hay không sẵn sàng
nộp đơn cho các vị trí trong đó việc nộp đơn của họ bị thông cáo cộng đồng trước khi Hội
đồng đưa ra quyết định cuối cùng.
Leadership Associates đã tiến hành hơn 350 tìm kiếm chức danh giám đốc bao gồm các
học khu với nhân khẩu học và ngân quỹ tương tự như SFUSD. Họ sẽ tuyển dụng các ứng
viên từ các vùng, tiểu bang, và toàn quốc, nhằm hỗ trợ Hội đồng trong việc phát triển một
danh sách rộng rãi các ứng viên, do đó Hỗi đồng có thể chọn lựa ứng viên phù hợp nhất
cho Học khu.
Kiểm tra trang mạng Học khu Thống nhất San Francisco sau khi 14 Tháng Mười Một cho
thời gian và địa điểm các diễn đàn và để tham gia vào khảo sát tìm kiếm giám đốc. Các cơ
hội sẽ được cung cấp cho những cá nhân để liên lạc với tư vấn viên thông qua e-mail hay
điện thoại nếu họ không thể tham gia buổi thông tin hay diễn đàn, hay muốn cung cấp
thông tin thêm.

