HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC BRIDGEPORT THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM
QUẢN LÝ MỚI
CÔNG BỐ NGAY
BRIDGEPORT, CT – 30 tháng 3, 2017 Tại cuộc họp được tổ chức vào tối thứ hai, Hội đồng Giáo dục
Bridgeport đã nhất trí chọn Aresta Johnson, Tiến sĩ giáo dục, trở thành Người Quản lý của Trường Công
lập Bridgeport. Tiến sĩ Johnson hiện là người quản lý tạm thời của Bridgeport và là một trong những
người trụ lại sau cùng sau một cuộc xét tuyển trên toàn quốc kéo dài năm tháng được thực hiện bởi Ray
và các Cộng sự (Ray and Associates).
“Hội đồng Giáo dục Bridgeport rất vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Aresta Johnson với
cương vị là Người Quản lý”, Joseoh Larcheveques, Trưởng Hội đồng Giáo dục, đã thông báo. “Chúng tôi
tin rằng chúng tôi đã tìm ra một nhà lãnh đạo giáo dục xuất sắc ngay trong quận của chúng ta, người có
kinh nghiệm và sự sáng suốt cần thiết để làm việc với các nhân viên, gia đình và cộng đồng của chúng ta
vì lợi ích của các em học sinh.”
Ray và các Cộng sự đã bắt đầu tìm kiếm người quản lý tiếp theo cho Bridgeport vào tháng 10, 2016,
thông báo về vị trí này và gặp gỡ nhân viên và điều phối viên Trường Công lập Bridgeport, phụ huynh và
gia đình, các nhóm cộng đồng và các bên liên quan khác để đưa ra một danh sách những ứng cử viên đủ
tiêu chuẩn muốn tham gia Bridgeport. Tổ chức xét tuyển đã nhận được hơn năm mươi đơn ứng cử.
Danh sách này đã được chọn lọc lại và Hội đồng đã phỏng vấn ba ứng cử viên hàng đầu. Hai ứng cử viên
vòng cuối cùng đã thuyết trình trong một diễn đàn cộng đồng vào ngày 23 tháng 3, 2017.
“Chúng tôi hài lòng với kết quả của đợt xét tuyển này và mong sớm làm việc với Tiến sĩ Johnson trong
những công việc quan trọng ở phía trước, bao gồm nhu cầu cấp bách phải tìm kiếm được các nguồn lực
và nguồn gây quỹ thích hợp.” ngài Larcheveque cho biết. “Tiến sĩ Johnson đã làm việc chăm chỉ trong hai
tháng vừa qua để tham gia vào bộ máy được bầu của thành phố và bang của chúng ta, vì vậy Bà ấy hiểu
rằng sẽ có sự cắt giảm kinh khủng nếu chúng ta không thể đảm bảo yêu cầu gây quỹ cho học sinh của
chúng ta.
Tiến sĩ Johnson với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, đã phục vụ tại Bridgeport với
cương vị giám đốc chương trình giảng dạy, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, và phó quản lý. Bà được chọn
làm người quản lý tạm thời vào tháng 12, 2016 để thay thế quản lý tạm thời lúc đó là bà Frances
Rabinowitz khi bà này từ chức.
Tiến sĩ Johnson đã lấy bằng Cử nhân Khoa học về Hoá học, bằng Thạc sĩ Khoa học về Giáo dục Trung học,
và Chứng chỉ năm thứ 6 về Nghiên cứu Nâng cao. Bà đã hoàn thành bằng tiến sĩ về Lãnh đạo Giáo dục từ
Trường Đại học Bridgeport, nơi bà đã làm việc như một thành viên Trợ Giảng. Ngoài ra, bà cũng đã lấy
chứng chỉ Quản lý từ Đại học Connecticut.
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