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Lowell Public Schools hân hạnh thông báo ba ứng cử viên vào vòng chung kết tuyển chọn vị 
trí Hiệu Trưởng Trường Học tại Lowell High School (được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái):  

 Lần gần đây nhất, Ian Charles đã phục vụ với vai trò là hiệu trưởng của Codman 
Academy, một trường bán công tại Dorchester. Ông bắt đầu sự nghiệp giáo dục của 
mình tại Lowell Public Schools và tiếp tục sự nghiệp giảng dạy tại Florida, trước khi 
quay trở lại Massachusetts. Hiện tại ông đang làm việc với vai trò vừa là trợ lý hiệu 
trưởng, vừa là một hiệu trưởng tại các trường học của Massachusetts. Vào thời điểm 
hiện tại, ông đang là một nghiên cứu sinh tại Northeastern University’s College of 
Professional Studies, chuyên ngành lãnh đạo quản trị.  

 Michael Fiato hiện là Quản Lý Trợ Giúp Mục Tiêu cho Hệ Thống Trợ Giúp Toàn Tiểu 
Bang tại Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học. Trước khi tham gia DESE, ông là Hiệu 
Trưởng của Lawrence High School, và trước đó là hiệu trưởng của một trong sáu 
trường trung học phổ thông tại Lawrence High.  

 Tiến Sĩ Sara P. Walsh hiện đang là Hiệu Trưởng của Algonquin Regional High School. 
Bà có bằng sư phạm ngành sinh và toán học, tập trung chuyên sâu là ngành sinh lý 
học. Bà cũng đã từng nắm giữ các vị trí như Phó Hiệu Trưởng, Trợ Lý Hiệu Trưởng, và 
Hiệu Trưởng của Springfield Public Schools.  

Lý lịch đầy đủ của từng ứng cử viên cho vòng chung kết được đăng tải ở đây: 
https://www.lowell.k12.ma.us/LowellHighHeadofSchoolFinalistsBio

Học khu sẽ tổ chức ba buổi diễn đàn cộng đồng dưới hình thức ảo trong tuần sau, cung cấp 
cho công chúng cơ hội được gặp mặt từng ứng cử viên của vòng chung kết, và đặt câu hỏi về 
thông tin cơ bản và tầm nhìn của họ với Lowell High.  

 Thứ Ba, ngày 9 tháng Sáu, từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều 

 Thứ Tư, ngày 10 tháng Sáu, từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều 

 Thứ Năm, ngày 11 tháng Sáu, từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều 

Đường dẫn đến phòng Zoom để tham gia diễn đàn sẽ được đăng tải trên website và mạng xã 
hội của học khu vào thứ Hai, ngày 8 tháng Sáu, 2020.  Nếu quý vị có hứng thú với việc đặt 



câu hỏi, xin hãy gửi câu hỏi của quý vị trước khi diễn đàn cộng đồng bắt đầu bằng cách gửi 
email đến địa chỉ community@lowell.k12.ma.us Thời hạn chót gửi câu hỏi là vào giữa trưa thứ 
Ba, ngày 9 tháng Sáu, 2020.

Về thông tin chung, có 22 cá nhân đã nộp đơn cho chức danh này. Ủy Ban Tìm Kiếm Lowell 
High School - cơ quan đại diện cho nhiều thành phần khác nhau, bao gồm học sinh, phụ 
huynh, giáo viên, quản trị viên và các đối tác cộng đồng - đã xác định và phỏng vấn 12 ứng cử 
viên hàng đầu trước khi chọn ra được ba ứng cử viên cho vòng chung kết.  Ủy Ban Tìm Kiếm 
có nhiệm vụ xem xét mô tả công việc, tham gia các buổi định hướng chống thiên vị, xem xét 
thông tin nhận được từ khảo sát cộng đồng, xây dựng các câu hỏi phỏng vấn, xem xét các nội 
dung trong đơn ứng cử, và đề xuất ba ứng cử viên cho vòng chung kết.  

Các Thành Viên Ủy Ban Tìm Kiếm bao gồm:  

 Học Sinh: Jaeda Turner & Princess-Henna Wilson  
 Phụ Huynh: Heather Forythe, Luis Raudales, Brian Snow  
 UTL (United Teachers of Lowell - Liên Kết Giáo Viên Lowell): Nancy Connelly, MaryAnn 

Dyson, Kristen Schultz
 LSAA (Lowell School Administrators Association - Hiệp Hội Quản Trị Viên Lowell 

School): Deidre Haley & Rose Mendoca
 SEIU (Service Employees International Union - Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Phục 

Vụ): Joan Marias  
 Các Đối Tác Giáo Dục (ED) Đại Học: Tiến Sĩ Ellen Grondine, MCC & Tiến Sĩ Phitsamy 

Uy, UML (Ngôn Ngữ Mô Hình Thống Nhất)  
 Tổ Chức Cộng Đồng: LZ Nunn, Dự Án LEARN 
 Thành Viên Ủy Ban Nhà Trường: Hilary Clark, Chủ Tịch Nhân Sự  
 Điều Phối Viên LPS: Linus J. Guillory Jr., Tiến Sĩ & Daroth Yann, HR 

Sau khi diễn ra các buổi diễn đàn cộng đồng, quá trình này sẽ kết thúc bằng một phiên phỏng 
vấn cuối cùng do Tổng Giám Đốc Lowell Public Schools, Tiến Sĩ Joel Boyd thực hiện. 


