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5 Tháng Ba, 2019 
 
Kính gửi các Học sinh, Gia đình, Nhân viên và Cộng đồng Trường Trung học Lincoln,  

Cảm ơn quý vị vì sự hỗ trợ liên tục và to lớn dành cho Trường Trung học Abraham 
Lincoln.  Như Hiệu trưởng Larry Irvin đã chia sẻ với quý vị, ông đã công bố ý định sẽ 
từ chức vào cuối năm học 2018-19. Chúng tôi rất biết ơn vì sự lãnh đạo và đóng góp 
của ông cho trường, học sinh, và cộng đồng của chúng ta. 

Hiệu trưởng Irvin đã dẫn dắt những công việc to lớn với vai trò hiệu trưởng của 
trường Trung học Lincoln. Sự tận tụy và cam kết của ông, cùng với đội ngũ nhân viên 
Lancer, để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều thành công là những nỗ lực không mệt 
mỏi, và ông đã tập trung vào hỗ trợ học sinh sẵn sàng cho bậc đại học và nghề 
nghiệp. Mặc dù Trường Lincoln sẽ rất nhớ ông, chúng tôi rất mong được hỗ trợ Hiệu 
trưởng Irvin chuyển sang hành trình tiếp theo của mình. 

Là Giám đốc Giảng dạy và Giám đốc Hoạt động của Mạng lưới hỗ trợ trường Lincoln, 
chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ nhân viên giáo dục tuyệt vời tại Lincoln và khả năng 
của họ trong việc giúp một lãnh đạo mới chuyển tiếp vào vai trò này trong năm học 
tới. Vì lẽ đó, chúng tôi muốn các thành viên cộng đồng chúng ta biết những gì sẽ xảy 
ra khi chúng tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm một lãnh đạo mới cho trường.   

DPS coi việc chọn một hiệu trưởng mới là một trong những thành phần thiết yếu khi 
xây dựng các trường có hiệu quả cao. Kể từ tuần của ngày 11 Tháng Ba, chúng tôi sẽ 
bắt đầu các bước đầu tiên, đó là họp với Ủy ban Trường học Hợp tác (CSC), lập ra 
một Ủy ban Cố vấn Lựa chọn Hiệu trưởng (SPSAC), và thu thập thông tin về những gì 
cộng đồng Lincoln muốn có được ở nhà lãnh đạo mới.  

Với bất kỳ ủy ban lựa chọn hiệu trưởng nào, có những bước nhất định mà chúng tôi 
phải thực hiện để đảm bảo rằng các thành viên ủy ban và cả cộng đồng đều nắm rõ 
quy trình. Chúng tôi sẽ bắt đầu các bước vào tuần này để xem xét quy trình lựa chọn 
hiệu trưởng với CSC, là những người chịu trách nhiệm chọn ra một Ủy ban Cố vấn 
Lựa chọn Hiệu trưởng (SPSAC). SPSAC sẽ gồm có năm đến tám thành viên cộng 
đồng (kết hợp phụ huynh/người giám hộ, học sinh và nhân viên Lincoln) đại diện cho 
sự đa dạng của cộng đồng Lincoln. SPSAC sẽ làm việc với chúng tôi để kết hợp đồng 
bộ ý kiến phản hồi cộng đồng về những tính cách đặc trưng thiết yếu của lãnh đạo 
tiếp theo của Lincoln, phỏng vấn những ứng viên tiềm năng, và xác định 2-3 ứng viên 
hàng đầu để tham gia vào các bước tiếp theo của quy trình, bao gồm một cuộc Đi bộ 
Tìm hiểu và Diễn đàn Cộng đồng.  

DPS và Lincoln đánh giá cao tiếng nói của tất cả các bên liên quan. Để tôn trọng điều này, 
chúng tôi muốn có ý kiến đóng góp của quý vị trong việc xác định các tính cách đặc trưng mà 
quý vị muốn thấy ở hiệu trưởng. Quý vị có thể cho ý kiến tại 
https://tinyurl.com/lincolnprincipal2019 (Tiếng Anh) / https://tinyurl.com/lincolnprincipal2019es 
(Tiếng Tây Ban Nha), lấy một bản sao trên giấy của bản khảo sát ở văn phòng giám hiệu nhà 
trường Lincoln, hoặc gọi cho Đường dây Hỗ trợ Gia đình và Cộng đồng theo số 720-423-3054. 
Vui lòng gửi lại bản khảo sát trước Thứ Hai, 8 Tháng Tư, 2019 lúc 8 am. 

Chúng tôi cũng đang tìm các nhân viên, học sinh, phụ huynh và thành viên cộng đồng để phục 
vụ trong SPSAC và các nhóm tập trung trong quy trình phỏng vấn. Nếu quý vị muốn tham gia, 
vui lòng nộp hồ sơ tại  https://tinyurl.com/lincolnspsac2019, lấy hồ sơ ở văn phòng giám hiệu 
nhà trường Lincoln, hoặc gọi cho Đường dây Hỗ trợ Gia đình và Cộng đồng theo số 720-423-
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3054. Hãy lưu ý rằng cần nộp hồ sơ trước ngày 1 Tháng Tư, 2019 lúc 8 am để CSC có thể 
xem xét và lựa chọn SPSAC. 

Cuối cùng, hãy xem xét các thời hạn của các bước trong quá trình này. Điều này giúp 
quý vị hiểu rõ hơn điều gì sẽ xảy ra và cần phải cam kết những gì nếu quý vị quyết 
định nộp hồ sơ tham gia SPSAC này.   

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ và sát cánh cùng chúng tôi vượt qua giai đoạn chuyển giao 
này. Hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu  hỏi nào. Quý vị 
có thể liên hệ với chúng tôi tại Suzanne_Morris-Sherer@dpsk12.org và 
Amber_Elias@dpsk12.org. 
 
 
Trân trọng, 
 
Suzanne Morris-Sherer    Amber Elias 
Giám đốc Giảng dạy của Mạng lưới  Giám đốc Hoạt động của Mạng lưới 
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Thời hạn cho Quy trình Chọn lựa của Lincoln 
 

 
Tuần có ngày 4 Tháng Ba, 2019 

‐ Đăng tìm hiệu trưởng 
‐ Nộp đơn tham gia SPSAC & Phản hồi của Cộng đồng qua “Khảo sát Góp ý về Hiệu trưởng” được 

đăng trên mạng 
 
Tuần có ngày 11 Tháng Ba, 2019 

‐ CSC họp để xem xét quy trình lựa chọn hiệu trưởng – 11 Tháng Ba, 2019 lúc 4 pm 

Tuần có ngày 1 Tháng Tư, 2019 

‐ Các hồ sơ xin tham gia SPSAC hết hạn vào ngày 1 Tháng Tư, 2019 lúc 8 am 
‐ CSC Họp để xác định các thành viên SPSAC – 4 Tháng Tư, 2019 lúc 4 pm 

Tuần có ngày 8 Tháng Tư, 2019 

‐ Phản hồi của Cộng đồng qua “Khảo sát Góp ý về Hiệu trưởng” hết hạn vào ngày 8 Tháng Tư, 
2019 lúc 8am 

‐ SPSAC họp để tham gia tập huấn HR, lập hồ sơ hiệu trưởng, và chọn phỏng vấn các ứng viên.  – 
Thứ Ba, 9 Tháng Tư, 2019 lúc 4-7pm  

Tuần có ngày 15 Tháng Tư, 2019 

‐ Phỏng vấn Ứng viên Hiệu trưởng – 16 Tháng Tư, 2019 lúc 7:30-5:00 pm 
‐ Đi bộ Tìm hiểu với Phó Giám đốc Học khu – 17 Tháng Tư, 2019  
‐ Diễn đàn Cộng đồng– 17 Tháng Tư, 2019 lúc 6-8 pm 
‐ Phỏng vấn với Giám đốc Học khu  

Tuần có ngày 22 Tháng Tư, 2019 

‐ Công bố lãnh đạo mới  
 
 

** Các thời hạn có thể thay đổi ** 
 
 


