Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 17 tháng 2 năm 2016
Thứ Năm, ngày 25 tháng 2…………………………………….Hội Đồng Cộng Đồng Nhà
Trường, 3:30 chiều.

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Thành Phố Salt Lake kính mời các thành viên cộng đồng đóng góp ý kiến vào việc bầu chọn tổng giám đốc tiếp
theo, thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp trong các cuộc họp cộng đồng. Sẽ có bốn cơ hội gặp mặt các tư vấn viên tìm kiếm để tìm hiểu
về quy trình tìm kiếm và khung thời gian, nhận câu trả lời cho các thắc mắc, và đưa ra các nhận xét, các nhận xét này sẽ được biên soạn và cung
cấp cho hội đồng. Các cuộc họp sẽ diễn ra như sau:

Ngày và Thời Gian

Địa điểm

Thứ Ba, ngày 16 tháng 2

Thư Viện Trường West High School

6:30 tối – 7:30 tối.

241 North 300 West

Thứ Tư, ngày 17 tháng 2

Thư Viện Trường Highland High School

6:30 tối – 7:30 tối.

2166 South 1700 East

Thứ Năm, ngày 18 tháng 2

Thư Viện Trường East High School

6:30 tối– 7:30 tối.

840 South 1300 East

Thứ Năm, ngày 18 tháng 2

Thư Viện Trường Glendale Middle School

6:30 tối – 7:30 tối.

1430 West Andrew Ave.

Ngoài ra, người dân được mời gửi ý kiến phản hồi thông qua cuộc khảo sát trên web về năng lực có thể có của Tổng Giám Đốc mới. Quý vị có
thể tìm thấy bản khảo sát tại địa chỉ http://www.surveygizmo.com/s3/2559399/Salt-Lake-City-School-District-Superintendent-Survey. Khảo sát
cũng sẽ được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác. Các liên kết sẽ được đăng
tại http://www.slcschools.org/departments/communications/newsroom/2015-16/community-input.php ngay sau khi hoàn thành bản dịch.

Khảo sát sẽ khả dụng cho đến ngày 26 tháng 2 năm 2016. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Jim Hager, Tư Vấn Viên Tìm Kiếm, 702280-1006 hoặc jhager@atlanticresearchpartners.org
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