
                                      Kính mời quý vị…     ...đến với cuộc họp cộng đồng và điền vào đơn khảo sát trên mạng góp ý kiến và 
           đưa ra lời đề nghị cho tân tổng giám sát APS. 

 
 
 

 

Quý vị cho rằng Ban Giáo dục APS nên coi những điều nào  
là quan trọng nhất khi tuyển dụng tổng giám sát mới? 

 

 
Các họp cộng đồng  [ TC1 = Trường Cấp 1    TC2 = Trường Cấp 2    TC3 = Trường Cấp 3] 
Học sinh, phụ huynh, nhân viên, giới kinh doanh, quan chức chính phủ, và thành viên cộng đồng đều được mời tham dự bất cứ cuộc 
họp cộng đồng nào sau đây: 
Thứ Hai, 18 tháng 11  6-7g30 tối – Thư viện TC3 Sandia (Sandia High School), 7801 Candelaria NE 
Thứ Năm, 21 tháng 11      6-7g30 tối – Thư viện TC3 Volcano Vista (Volcano High School), 8100 Rainbow Rd NW 
Thứ Hai, 25 tháng 11  6-7g30 tối – Thư viện TC2 Eisenhower (Eisenhower Middle School), 11001 Camero NE 
Thứ Hai, 25 tháng 11 6-7g30 tối – Thư viện TC1 Alvarado (Alvarado Elementary School), 1100 Solar Rd NW  
Thứ Ba, 26 tháng 11  6-7g30 tối – Thư viện TC2 Roosevelt (Roosevelt Middle School), 11799 South Hwy 14 
Thứ Hai, 2 tháng 12  6-7g30 tối – Phòng Ăn TC1 Zia (Zia Elementary School), 440 Jefferson St NE 
Thứ Ba, 3 tháng 12    6-7g30 tối – Thư viện TC1 Manzano Mesa (Manzano Mesa Elementary School) 

801 Elizabeth St SE 
Thứ Ba, 3 tháng 12  6-7g30 tối – Thư viện TC3 Rio Grande (Rio Grande High School), 2300 Arenal SW  
Thứ Năm, 5 tháng 12 6-7g30 tối – Thư viện TC2 Jimmy Carter (Jimmy Carter Middle School), 8901 Bluewater NW 
Thứ Năm, 5 tháng 12  6-7g30 tối – Thư viện TC3 Albuquerque (Albuquerque High School), 800 Odelia NE 

*Thông dịch viên tiếng Mễ sẽ có sẵn tại tất cả cuộc họp cộng đồng nêu trên. 
*Sẽ có thông dịch viên cho những thứ tiếng khác nếu được yêu cầu ít nhất 48 tiếng đồng hồ trước cuộc họp. Gọi số 880-3729. 

 
Họp dành cho nhân viên APS 
Nhân viên được khuyến khích tham dự bất cứ cuộc họp nào trong các cuộc họp cộng đồng nêu trên hoặc cuộc họp chỉ dành cho nhân 
viên APS vào ngày... 
Thứ Ba, 19 tháng 11 7-8g sáng – Phòng họp Hội đồng Cộng đồng John Milne (John Milne Community Board Room) 
 6400 Uptown Blvd. NE 
 
Cuộc họp cộng đồng dành cho giới kinh doanh và quan chức chính phủ 
Các nhà kinh doanh và quan chức chính phủ được khuyến khích tham dự bất cứ cuộc họp nào trong các cuộc họp cộng đồng nêu trên 
hoặc cuộc họp chỉ dành cho những nhà kinh doanh và quan chức chính phủ vào ngày...   
Thứ Sáu, 22 tháng 11 11:30 sáng -12:30 trưa – Phòng họp Hội đồng Cộng đồng John Milne (John Milne Community 

Board Room) 6400 Uptown Blvd. NE 
 
Nếu muốn góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi về việc tìm kiếm tổng giám sát APS mới, xin vui lòng liên hệ Ban Giáo 
dục APS theo số ĐT 880-3729 hoặc địa chỉ e-mail boarded@aps.edu. 
 
Quý vị cũng có thể tra trang mạng địa chỉ www.aps.edu, nhấm vào đường kết “Superintendent Search”, và 
điền vào đơn trực tuyến khảo sát ý kiến. Đơn trực tuyến khảo sát ý kiến bằng tiếng Anh và tiếng Mễ. Thời hạn 
chót nộp đơn trực tuyến khảo sắt ý kiến là ngày Thứ Sáu, 6 tháng 12 lúc 12g00 trưa. Quý vị có thể tra trang 
mạng APS để nhận thêm chi tiết về những thời điểm quan trọng trong quá trình tìm kiếm tổng giám sát APS 
cũng như thông tin khác. 

CCÁÁCC  TTRRƯƯỜỜNNGG  CCÔÔNNGG  
    AALLBBUUQQUUEERRQQUUEE  


