Randolph Public Schools: AIM Academy ~ Elizabeth G. Lyons ES ~ John F. Kennedy ES ~ Margaret L. Donovan ES
Martin E. Young ES ~ Randolph Community Middle School ~ Randolph High School

Randolph Public Schools
“Building Tomorrow, Today”

RPS
Gửi:
Từ:
Ngày:
Re:

Office of Human Resources
Sean Walsh, Director of Human Resources
Barbara McDonough, HR Executive Assistant
40 Highland Avenue
Randolph, MA 02368
(781) 961.7477
(781) 961.6294 Fax
www.randolph.k12.ma.us

Thomas Anderson, Superintendent of Schools
Dr. Angela Burke, Assistant Superintendent
Heather Geary, Director of Pupil Services & Special Education
Tanya Holland, Interim Director of Finance

Nhân viên, học sinh và gia đình trường Công lập Randolph.
Sean Walsh, Giám đốc Nhân sự
1 tháng 6, 2018
Tìm kiếm Tổng Giám thi trường Công lập Randolph – Cập nhật

Xin chào cộng đồng Randolph! Tôi hi vọng mọi người đã có một năm học vui vẻ. Thật khó thể
ngờ tháng 5 đã tới! Ủy Ban Nhà Trường đã yêu cầu tôi chia sẻ những thông tin sau đây với quý
vị về Tổng Giám thị Học Khu trong thời gian ngắn hạn, năm học tới và các năm sau nữa.
Năm học 2017-18
Tôi chắc chắn nhiều người trong số quý vị đã biết, Tổng Giám Thị hiện tại của chúng ta, ông
Thomas Anderson, đã được chọn làm Tổng Giám Thị Học Khu cho các Trường Công Lập New
Bedford kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Tổng Giám Thị Học Khu Anderson bốn năm ở
Randolph đã dẫn đến nhiều thành tựu của học khu và trường học. Đáng chú ý nhất là vào tháng
10 năm 2017, Bộ Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Tiểu Bang Massachusetts đã loại bỏ các
Trường Công Lập Randolph khỏi tình trạng "kém hiệu quả", sau một thập kỷ với tình trạng đó.
Giám Thị Học Khu Anderson sẽ tiếp tục lãnh đạo học khu qua ngày 30 tháng 6, 2018 và sẽ có
mặt để đảm bảo một sự chuyển tiếp suôn sẻ.
Năm học 2018-19– Giám thị Tạm Thời
Ủy ban Nhà trường đã quyết định tuyển dụng Tổng Giám Thị Tạm thời kể từ ngày 1 tháng 7 năm
2018. Đơn đăng ký hiện đang được chấp nhận tới thời hạn ngày 18 tháng 6 năm 2018. Ứng cử
viên được chọn sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2018 (hoặc sớm hơn nếu có thể để cung cấp
thêm thời gian chuyển tiếp).
Năm học 2019-2020 và sau này – Tổng giám thị Học khu
Ủy Ban Nhà Trường sẽ thuê và làm việc với một công ty tìm kiếm chuyên nghiệp sẽ tiến hành
một cuộc tìm kiếm toàn diện và toàn diện cho một Tổng Giám Đốc Học Khu thường trực. Quá
trình này sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2018 và sẽ bao gồm nhiều cơ hội cho đầu vào và phản hồi
từ tất cả các bên liên quan đến trường học và thị trấn.
Để biết thêm thông tin và cập nhật, vui lòng truy cập trang web Tìm kiếm Tổng Giám thị của
chúng tôi tại:
http://www.randolph.k12.ma.us/about/superintendent_search.

Non-Discrimination Policy
The Randolph Public Schools (RPS) do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, gender identity, handicap, age,
religion, sexual orientation or homelessness in admission to or participation in its programs and activities. RPS does not tolerate any form
of discrimination, intimidation, threat, coercion and/or harassment that insults the dignity of others by interfering with their freedom to
learn and work.

