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Kính gởi Cộng đồng Oakland,

Ngày 30 tháng 4 năm 2014, tôi đã được trình diện với một vinh dự to lớn và trách 
nhiệm lớn lao. Vào ngày đó, tôi chấp nhận cơ hội để làm giám đốc của Học khu Thống 
nhất Oakland (OUSD) và với chức vụ này, có trách nhiệm giúp đỡ học khu thực hiện 
tầm nhìn của nó đối với các trường công lập của thành phố. Oakland là một thành phố 
giàu đa dạng, văn hóa, và sự tham gia dân sự xứng đáng có một hệ thống giáo dục 
mạnh mẽ để chuẩn bị thanh thiếu niên thành công trong học tập và trong cuộc sống. 
Tôi rất phấn khởi để làm việc với các nhà giáo dục, học sinh, gia đình, và các nhà 
quan tâm tới giáo dục khác hướng tới ngày ở Oakland khi mà “Mỗi học sinh phát triển 
mạnh!” Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là trong khi theo học các trường chất lượng 
“tất cả học sinh tốt nghiệp trung học đều là người quan tâm, là các nhà tư tưởng quan 
trọng có thẩm quyền và đầy đủ thông tin, tham gia, và công dân góp phần chuẩn bị để 
thành công ở trường đại học và nghề nghiệp. “

Tôi ôm ấp tầm nhìn này cho OUSD! Nó là một trong những tiếng vang với tôi vì nó nói lên những hy vọng và 
mong muốn của chúng ta nên có cho mỗi học sinh. Hy vọng và cơ hội bị ảnh hưởng bởi một số mô hình vai trò 
tích cực với kỳ vọng cao cho sự thành công của tôi như vậy chắc chắn góp phần cho tôi được ở đây trong vị trí 
này ngày hôm nay. Đến từ một bối cảnh,nơi mà tôi làm việc chăm chỉ và cống hiến trong việc theo đuổi một nền 
giáo dục là cơ hội duy nhất của tôi lúc tiến lên, tôi hiểu hệ thống trường học của chúng ta cần thiết như thế nào 
cho cuộc sống của học sinh và phát triển tổng thể của các em. Tôi sẽ làm hết sức mình để dẫn dắt cấp bách 
những nỗ lực của chúng tôi cho học sinh và gia đình. Công việc chúng tôi làm là quá quan trọng để được hài 
lòng với việc không có một khu học chánh mạnh mẽ

Là Giám đốc, tôi cũng phải hỏi các nhà quan tâm giáo dục của chúng ta một số các câu hỏi quan trọng:  

n  OUSD đạt được tầm nhìn của mình tới đâu rồi? 
n  Liệu chúng ta có đi tới đích khi theo con đường hiện tại? 
n  Chúng ta có hài lòng với thành quả chúng ta đã đạt? 
n  Nếu không thì chúng ta cần làm những thay đổi nào để thành công?
n  Làm sao chúng ta có thể thay đổi nhanh chóng và hữu hiệu như có thể? 
n  Làm sao tôi bày tỏ cam kết của tôi để đặt nhu cầu của tất  cả học sinh lên trên hết? 

Bằng cách trả lời những câu hỏi này với kiểm tra cẩn thận và trung thực không ngừng, chúng ta có thể cải thiện 
một cách xứng đáng với con em chúng ta và cho phép mỗi học sinh đạt được tiềm năng của mình. Hội đồng 
quản trị và tôi chia sẻ niềm tin rằng chúng ta có thể đạt được tầm nhìn của chúng ta nếu tất cả học sinh Oakland:

n  Theo học một trường sạch sẽ, an toàn với một môi trường học đường hổ trợ và lành mạnh;
n  Thu được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thành công ở đại học và nghề nghệp và ở đời sống hàng ngày 

của các em;
n  Nhận được giảng dạy hữu hiệu trong mỗi lớp, mỗi ngày; 
n  Được dạy dỗ bởi giáo viên và lãnh đạo trường, các vị này hợp tác để cải tiến lề lối hàng ngày; và
n  Hưởng lợi từ một học khu chịu trách nhiệm cho chất lượng trong mỗi phần của tổ chức.

Vai trò của tôi là đánh giá những trở ngại đang đứng giữa OUSD và tầm nhìn của học khu, xác định và ưu tiên 
các nguồn lực mà sẽ giúp chúng ta vượt qua chúng, và giám sát thực hiện thành công của các nguồn trong 
việc phục vụ các trường học và học sinh. Tài liệu này cung cấp một cái nhìn về tôi sẽ giải quyết công việc như 
thế nào trong 100 ngày đầu tiên của tôi và làm thế nào 
chúng ta sẽ xây dựng một khuôn khổ cho một hệ thống 
trường học, cung cấp giáo dục chất lượng cao cho tất 
cả học sinh, bất kể bối cảnh, và hủy bỏ các ý tưởng xem 
thành phần dân số như là số phận . Kết quả cuối cùng 
sẽ trình bày một khung ưu tiên cho việc thực hiện kế 
hoạch chiến lược của chúng ta. Khung ưu tiên này sẽ 
nêu rõ các mục tiêu, ưu tiên và chiến lược mà chúng ta 
sẽ nâng lên từ Kế hoạch chiến lược các Trường Cộng 
đồng, Học sinh Phát triển mạnh. 

OUSD mướn 
giám đốc

Giám đốc bắt 
đầu 1 tháng 7

Tháng  5 Tháng 7Tháng  6 Tháng  8 Tháng  9 Tháng  
10

Tháng  
11

LẮNG NGHE: Trò chuyện, Tham gia, Viếng thăm, Chủ trì

CHIA SẺ: Đam mê, Lãnh đạo, Triết lý, Nguyên tắc

NGHIÊN CỨU: Xem xét lịch sử, Thu thập số liệu

HỢP TÁC: Quan hệ

KẾ HOẠCH: Ưu tiên hóa

Với học sinh, gia 
đình, giáo viên, 
lãnh đạo, nhân 
viên, CBOs, chính 
quyền, thương 
mại, nhà hảo 
tâm, phương tiện 
truyền thông.

Chia sẻ đam mê  
& niềm tin của tôi 
với cộng đồng và 
liên kết những nổ 
lực của chúng ta.

Lịch sử OUSD 
, thông tin của 
trường, thành tích 
học sinh, thành 
phần dân số, chất 
lượng các dịch vụ 
trung tâm.

Phối hợp, sắp xếp 
và tận dụng công 
việc  và nguồn lực 
của chúng ta để 
đáp ứng nhu cầu 
của học sinh.

Xem xét kế hoạch 
chiến lược, sáng 
kiến của học khu, 
ngân sách hiện tại 
và lập pháp để nhận 
ra các ưu tiên và 
hành động cho Hội 
đồng & Nhân viên.
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Mục tiêu Kế hoạch Nhập cuộc
Kế hoạch nhập cuộc được thiết kế để đặt nền móng cho một khu học chánh nổi bật bằng cách:

n  Hổ trợ mọi người
H  Thiết lập một khung cảnh tập trung vào dạy và học và làm cho ăn khớp 

các tài nguyên hầu chấm dứt khoảng cách thành tựu và bảo đảm tất cả 
học sinh sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.

n  Cải tiến Hữu hiệu và Đáp ứng
H  Phát triển một khung cảnh định hướng phục vụ, hữu hiệu mà cho thấy 

thành tích cao như tiêu chuẩn công chúng và điểm chuẩn đo lường.

n  Củng cố các Ưu tiên của Học khu
H  Giảm “lộn xộn về ưu tiên” và tập trung vào chiến lược xác định là có tác 

động tích cực lớn nhất trên sự bình đẳng và kết quả của học sinh - điều 
này bao gồm ưu tiên trường có chất lượng và tạo ra cộng đồng thực 
hành chuyên nghiệp mẫu mực.

n  Tổ chức các Ban ngành và Cơ sở
H  Định hướng lại chi tiêu và phân bổ nguồn lực dựa trên mối quan hệ của 

họ đối với nhu cầu của trường, tăng tốc lực thành quả của học sinh, và 
hỗ trợ những nỗ lực của các nhà giáo dục của chúng ta bằng cách xây 
dựng một nền văn hóa tổng thể tích cực.

Các Mục tiêu của Kế hoạch Nhập 
cuộc
Để chuẩn bị cho những mục tiêu này, tôi sẽ:

Lắng nghe — Trò chuyện với các học sinh, phụ huynh, giáo viên, hiệu trưởng, nhân viên, lãnh đạo cộng 
đồng, đại biểu dân cử, các thành viên kinh doanh, các nhà hảo tâm, các nhà hoạt động và các nhà báo để nghe 
quan điểm của họ về OUSD và làm thế nào để cải thiện các trường ở Oakland. Điều này bao gồm tham quan 
các trường, viếng thăm các tổ chức cộng đồng và các hoạt động và chủ trì cơ hội cho các bên liên quan để 
tương tác với tôi và lãnh đạo học khu trong toàn thành phố;

Chia sẻ — Trình bày câu chuyện lãnh đạo, triết lý giáo dục và các nguyên tắc cốt lõi của tôi. Điều này quan 
trọng vì nó sẽ mời những người khác hiểu những gì đốt cháy niềm đam mê của tôi cho những người trẻ để 
thành công. Nó cũng cho phép những người khác mang niềm đam mê của mình để làm việc này trong một nỗ 
lực “ăn khớp”để nâng cao triển vọng cho học sinh Oakland;

Nghiên cứu — Xem xét lịch sử của Học khu Oakland và thu thập số liệu về các trường địa phương, 
thành tích học sinh, thành phần học sinh và các mức độ phục vụ của Học khu;

Cộng tác — Xây dựng quan hệ với giáo viên, lãnh đạo và phụ huynh 
và cũng làm việc với các nhà quan tâm giáo dục khác để đáp ứng nhu cầu 
của học sinh chúng ta; và 

Lên kế hoạch — Xem xét kế hoạch chiến lược hiện tại và các sáng 
kiến của Học khu để nhận ra các ưu tiên, triển khai các mục hành động cho 
nhân viên, hướng dẫn công việc của Hội đồng giáo dục và chuẩn bị cho ngân 
sách 2014-15 và chương trình lập pháp.



Các Hành động cho Mục tiêu Kế hoạch Nhập cuộc
n  Hổ trợ mọi người: Thiết lập một nền văn hóa tập trung vào giảng dạy, học tập, và dịch vụ cho học sinh, 

và sắp xếp nguồn lực để xóa bỏ khoảng cách thành tích và đảm bảo tất cả học sinh sẵn sàng cho đại học và 
nghề nghiệp.
HÀNH ĐỘNG
H  Đánh giá kỳ vọng của OUSD cho sự thành công học tập của tất cả học sinh và cam kết đáp ứng nhu cầu 

khác nhau của học sinh Học khu.
H  Xem xét thực tiễn phát triển chuyên nghiệp của OUSD và năng lực để đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên, 

hiệu trưởng, nhân viên văn phòng trung tâm, và gia đình.
H  Xem xét công việc hiện tại và sắp tới của chương trình thí điểm đánh giá giáo viên và lãnh đạo nhà trường.
H  Xây dựng định mức tổ chức cho giao tiếp cởi mở và hiệu quả.
H  Kết nối với các nhà giáo dục và nhân viên trong các trường học và trung ương để hiểu công việc của họ.
H  Viếng thăm trường và quan sát giảng dạy và các hệ thống hoạt động. 

n  Cải tiến Hữu hiệu và Đáp ứng: Phát triển một văn hoá, theo hướng phục vụ, hữu hiệu mà cho thấy thành 
tích cao như tiêu chuẩn công chúng và điểm chuẩn đo lường.
HÀNH ĐỘNG
H  Thiết lập một hệ thống luật lệ để xem xét các lề lối, kinh doanh, và thực tiễn hoạt động của học khu để tìm 

bằng chứng về tính hiệu quả trong việc đáp ứng các nhu cầu của giáo viên, các nhà lãnh đạo, và tất cả 
các nhân viên học khu, thúc đẩy những nỗ lực của họ để cung cấp dịch vụ cao cấp dẫn đến kết quả của 
học sinh tăng lên và cải thiện tính bình đẳng. 

H  Đánh giá học khu về tài liệu niêm yết, sổ tay, ngân sách, tài liệu tài chánh, kiểm toán, tiền cấp cho và hệ 
thống thông tin của nhân viên và học sinh. .

H  Thi hành hệ thống luật lệ ở các buổi họp của Hội đồng mà ưu tiên hóa cho việc hoàn tất những nhiệm vụ 
chủ chốt cần thiết để thúc đẩy công việc chạy hữu hiệu hơn.

n  Củng cố các Ưu tiên của Học khu: Giảm “các lộn xộn về ưu tiên” và tập trung vào chiến lược xác định là 
có tác động tích cực lớn nhất trên tính bình đẳng và kết quả học sinh.
HÀNH ĐỘNG
H  Tham gia với các đội giảng dạy, lãnh đạo nhà trường, giáo viên, và gia đình để thảo luận về những ưu tiên 

giảng dạy và kết quả của chúng ta, cũng như sự hỗ trợ chúng tôi cung cấp để giúp giáo dục có hiệu quả và 
tinh thông.

H  Chiến thuật với các đội lãnh đạo hoạt động và kinh doanh, cũng như các bên liên quan bên ngoài để thảo 
luận về hệ thống học khu, số liệu hiệu suất, và các ưu tiên hàng đầu.

H  Xây dựng kế hoạch để giao tiếp ưu tiên học khu , tạo ra giá trị học khu được chia sẻ, và giám sát tiến độ 
thực hiện kế hoạch chiến lược của chúng tôi.

n  Tổ chức các Ban ngành và Cơ sở: Định hướng lại chi tiêu và phân bổ nguồn lực dựa trên các mối quan 
hệ với nhu cầu trường học và kết quả học sinh.
HÀNH ĐỘNG
H  Nhận ra nhân viên chủ chốt để giúp đỡ chuyển tiếp.
H  Thiết lập các cuộc họp thường xuyên với nhân viên điều hành và lãnh đạo nhà trường và phát triển sự 

hiểu biết rõ ràng về trách nhiệm, các tiêu chuẩn và các lề lối. 
H  Xem xét cấu trúc văn phòng trung tâm cho hiệu quả hoạt động và ăn khớp với nhu cầu của học sinh và gia 

đình và điều chỉnh khi cần thiết.

Con đường mà chúng tôi phác họa là một con đường tham vọng, nhưng nếu ít hơn sẽ không tạo ra kết quả 
chúng ta cần cho những người trẻ tuổi của chúng ta. Ở Oakland, cũng như những nơi khác, sự thiếu tính nhất 
quán và thiếu cơ hội công bằng tồn tại trong tỷ lệ thất vọng. Là một 
cộng đồng, chúng ta phải làm việc từ niềm tin cơ bản là học sinh chúng 
ta xứng đáng hưởng những điều tốt nhất. Tôi trông chờ những ngày 
sắp tới!

Trân trọng kính chào,

Antwan Wilson, Giám đốc Học khu
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