HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN MONTGOMERY
850 Hungerford Drive Rockville, Maryland 20850

Ngày 18 tháng 2, 2015

Kính gởi những thành viên trong cộng đồng,
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery (Montgomery County Board of Education) đang tìm kiếm một người giám
đốc học vụ mới. Chúng tôi đang làm việc với một hãng chuyên về tìm kiếm giám đốc điều hành Hazard, Young,
Attea & Associates (HYA) để xác định các ứng cử viên có thể tốt nhất cho chức vụ này.
Một phần quan trọng của tiến trình là để đạt một sự hiểu biết về những đặc tính và kiến thức chuyên môn mà cộng
đồng muốn tìm thấy ở người giám đốc học vụ mới. Là một phần trong những cố gắng của chúng tôi để suy tầm
thông tin này, các chuyên gia tư vấn của Bộ sẽ tổ chức bốn buổi họp công cộng cho cộng đồng. Các buổi họp cộng
đồng này sẽ được tổ chức vào những ngày sau đây:
Ngày thứ Tư 4 tháng 3, 2015, 7 giờ tối – 9 giờ tối
•  Eastern Middle School, 300 University Boulevard, East, Silver Spring
(Amharic, Pháp, và Tây ban nha)
•  Walter Johnson High School, 6400 Rock Spring Dr., Bethesda
(Triều tiên và Tây ban nha)
Ngày thứ Năm 5 tháng 3, 2015, 7 giờ tối – 9 giờ tối
•  Gaithersburg High School, 101 Education Boulevard, Gaithersburg
(Trung hoa, Triều tiên, và Tây ban nha)
•  Paint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike, Burtonsville
(Pháp, Tây ban nha, và Việt Nam)
Dịch vụ trông trẻ (cho các em 4 tuổi và lớn hơn) sẽ được cung cấp. Thông dịch tương thích sẽ có như đã ghi phía
trên cho các ngôn ngữ Amharic, Trung hoa, Triều tiên, Tây ban nha, và Việt. Nếu cần thông dịch viên chuyên ra dấu
tay, xin gọi 301-517-5539 trước Ngày 27 tháng Hai, 2015.
Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia một trong các buổi họp này để chia sẻ ý nghĩ và kinh nghiệm của quý vị với
chúng tôi. Nếu quý vị không đến tham dự một trong những buổi họp này, yêu cầu cho ý kiến bằng cách hoàn tất bản
thăm dò ý kiến về vị giám đốc trên trang mạng mà sẽ có sau trong tháng này.
Để biết thêm chi tiết về tiến trình tìm kiếm và để hoàn tất bản thăm dò ý kiến trên trang mạng, yêu cầu xem trang
mạng MCPS tại www.montgomeryschoolsmd.org và tìm "Tìm Kiếm Vị Giám Đốc".
Kính thư,

Patricia B. O’Neill
President
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