
 

Ủy viên Hội đồng Giáo dục 
  

Mô tả Công việc 
  
Hội đồng Giáo dục sẽ phụ trách tất cả các trường công lập, khu vực quản lý, và các 
Trường công Đặc cách ở Philadelphia. Khi phục vụ trong Hội đồng Giáo dục, mỗi ủy 
viên sẽ làm việc cùng nhau để giám sát tất cả các quyết định quan trọng về chính sách, 
ngân sách, và tài chính cho Khu học chánh. Hội đồng Giáo dục sẽ chỉ định và đánh giá 
Giám đốc Công huấn, thông qua ngân sách hoạt động và ngân sách vốn hàng năm, 
cho phép tiếp nhận hoặc chi tiêu các quỹ và ủy quyền cho các trường công đặc cách. 
Ngoài ra, các ủy viên Hội đồng Giáo dục sẽ tham dự các cuộc họp công khai định kỳ 
hàng tháng, các cuộc họp định kỳ 6 tháng một lần với các ủy viên Hội đồng Thành phố 
và Thị trưởng, các phiên điều trần, các cuộc họp ủy ban và các chuyến kiểm tra thường 
xuyên tới các trường công. 
  
Đây là một vị trí không được trả lương và đòi hỏi nhiều giờ phục vụ tận tâm mỗi tháng, 
cả trong các cuộc họp trực tiếp và quá trình chuẩn bị cho các cuộc họp. 
  
Yêu cầu tư cách Pháp lý 
  
● Ủy viên Hội đồng Giáo dục phải thỏa mãn các điều kiện sau đây : 

○ Là Công dân Tiểu bang 
○ Có Phẩm chất Đạo đức Tốt 
○ Đã ít nhất mười tám (18) tuổi 
○ Cư trú tại Thành phố trong ít nhất một (1) năm trước ngày bổ nhiệm 
○ Là cử tri đã đăng ký của Thành phố 

  
● Những người sau đây không được làm ủy viên Hội đồng Giáo dục: 

○ Bất kỳ người nào giữ chức vụ hoặc vị trí được hưởng lợi trong Chính 
quyền Thành phố 
○ Bất kỳ nhân viên nào của Khu học chánh Philadelphia 
○ Bất kỳ người nào giữ bất kỳ chức vụ nào sau đây: 

■ Ủy viên Quận 
■ Biện lý Khu 
■ Thủ quỹ Thành phố 
■ Ủy viên Hội đồng 



 

○ Bất kỳ người nào đã bị cách chức khỏi các vị trí có trách nhiệm hoặc 
được hưởng lợi cấp liên bang, tiểu bang hoặc địa phương vì bất kỳ hành động 
lạm dụng quyền hạn nào 
○ Bất kỳ người nào đã phục vụ trong Hội đồng được 3 nhiệm kỳ đầy đủ 
○ Bất kỳ người nào đang phục vụ trong hội đồng chưởng quản của một 
trường công đặc cách ở Thành phố Philadelphia 

  
Yêu cầu tư cách Cá nhân: 
  
Ngoài các yêu cầu pháp lý nêu trên, ứng viên lý tưởng cho Hội đồng Giáo dục của Khu 
học chánh Philadelphia sẽ: 
● Thể hiện được sự tận tâm với giáo dục thanh thiếu niên của Thành phố chúng ta 
và việc đảm bảo Philadelphia có các trường học chất lượng ở mọi khu phố. 
● Thể hiện tinh thần chính trực và cam kết công bố và xử lý thích đáng các xung 
đột lợi ích trong trường hợp có thể phát sinh 
● Có thể hợp tác với các đồng nghiệp và các bên liên quan có quan điểm khác 
nhau trong cộng đồng giáo dục Philadelphia. 
● Hiểu các thách thức của giáo dục đô thị và tận tâm với việc cải thiện tất cả các 
trường học ở Philadelphia 
● Có hiểu biết trong ít nhất một trong các lĩnh vực sau: quản lý tài chính, pháp lý 
hoặc kinh doanh của một tổ chức lớn; khu học chánh Philadelphia và hệ thống trường 
công đặc cách; các triết lý giáo dục và giảng dạy hiện thời; quản trị trường học; sự vụ 
cộng đồng; dịch vụ xã hội, và/hoặc gia cư công cộng. 
● Đang hoặc đã có con theo học tại một trường học do Học khu điều hành hoặc 
trường công đặc cách, hoặc bản thân đã theo học tại một trường học do Học khu điều 
hành hoặc trường công đặc cách. 
● Tiêu biểu cho sự đa dạng của Thành phố Philadelphia và tận tâm với tất cả các 
khía cạnh của sự đa dạng và hòa nhập. 
Có kinh nghiệm về quản lý tài chính của các tổ chức lớn hoặc kinh nghiệm tương 
đương sẽ giúp họ được chuẩn bị để giám sát ngân sách hàng năm gần 3 tỷ đô la của 
Khu học chánh Philadelphia. 


