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Kính gửi các Phụ Huynh, Đối Tác, và toàn thể Nhân Viên, 
 
Xin cảm ơn các quý vị trong số người đã tham gia cuộc khảo sát dành cho Tổng Giám Sát Học Khu và 
Town Hall vào tháng 1. Các thông tin phản hồi thu thập đã được xét duyệt bởi Hội đồng Giáo Dục và 
được sử dụng để tạo ra tài liệu tuyển dụng các ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám Sát Học Khu. Trong ba 
tuần đầu của tháng 3, nhóm ứng cử viên sẽ được chọn lọc xuống còn 2-3 người vào vòng kết. Những 
ứng cử viên được vào vòng kết này sẽ được công bố vào tuần lễ của ngày 26 tháng 3. 
 
Quý vị được mời tham dự một Diễn đàn Công cộng cho tất cả các thành viên trong cộng đồng để gặp gỡ 
những ứng cử viên được vào vòng kết cho vị trí kế nhiệm Tổng Giám Sát của Trường Công Lập Seattle. 
Diễn đàn sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 29 Tháng 3 5:00-8:15pm tại John Stanford Center 
Auditorium. Diễn đàn cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên Kênh 26 của Học khu. 
 
Lịch Trình: 

• 5:00 đến 5:30 p.m. Những người tham dự từ công chúng sẽ được mời tham gia cùng với Hội 
đồng Giáo Dục và nộp lên các câu hỏi gợi ý được viết ra để hỏi các ứng cử viên. Những câu hỏi 
này sẽ được người chủ toạ thu lại, sắp xếp theo chủ đề và chọn lọc lại số lượng câu hỏi có thể 
được nêu trong khoảng thời gian. 

• 5:30 đến 6:15 p.m. Ứng cử viên đầu tiên sẽ làm một màn giới thiệu khoảng 5-10 phút và sau đó 
trả lời các câu hỏi thu thập được từ người tham dự mà được trình bày bởi người chủ toạ. 

• 6:30 đến 7:15 p.m. Quá trình này sẽ lặp lại cho ứng cử viên thứ hai. 
• 7:30 đến 8:15 p.m. Quá trình này sẽ lặp lại cho ứng cử viên thứ ba. 

 
Sau khi mỗi ứng cử viên giới thiệu và trả lời các câu hỏi, người tham dự sẽ được mời để viết ra những lời 
nhận xét về các ưu điểm và khuyết điểm của ứng cử viên. Những nhận xét này sẽ được xét duyệt lại bởi 
Hội đồng Giáo Dục. 
 
Nếu quý vị muốn gửi câu hỏi của mình cho các ứng cử viên trước thời hạn, hoặc có bất kỳ câu hỏi hay 
điều lo ngại nào, hãy gửi đến hộp thư điện tử boardoffice@seattleschools.org. 
 
Sẽ có thông dịch viên cho các ngôn ngữ Amharic, Chinese, Spanish, Somali, và Tiếng Việt. Các ngôn ngữ 
khác bao gồm Ngôn ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ được có theo yêu cầu.  
 
Hội đồng Giáo Dục rất nghiêm túc trong trách nhiệm chọn người tổng giám sát kế nhiệm và muốn nhận 
được ý kiến của quý vị về các ứng cử viên trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng sau cùng. 
 
Xin cảm ơn. 
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