
 

 

 
 

 
Nguyên Tắc Hướng Dẫn:  
 
Sĩ Số Lớp:  
Sĩ số lớp LeadSBISD tối đa là 28 người (4 người từ mỗi khu vực Trường Chuyển Tiếp Lên Trường Trung Học Cấp Hai).   
Lựa chọn theo hình thức rút thăm.  
 
Yêu Cầu để có thể Nộp Đơn:  
Đương đơn phải:   

1) cư ngụ tại SBISD, ở một trong số bảy khu vực trường được chuyển tiếp lên trường trung học cấp 2, và   
2) cam kết tham gia các buổi họp theo lịch (thời khóa biểu sẽ được niêm yết trước giai đoạn nộp đơn xin).   

 
Chỉ được phép vắng một buổi thì mới hội đủ điều kiện tốt nghiệm chương trình.  Vui lòng lưu ý, LeadSBISD không dành cho 
các nhân viên hiện đang làm việc cho SBISD.  
 
Yêu Cầu đối với Người Tham Gia:  
Ngoài việc tham gia các buổi họp theo lịch, người tham gia phải tham dự một Buổi Họp Thường Lệ của Hội Đồng Quản Trị 
và một Buổi Họp Hội Thảo của Hội Đồng Quản Trị.    
 
Có thể tổ chức các chuyến tham quan trường học của SBISD tùy chọn.    
 
Không phải trả chi phí tham gia.   
 
Sẽ có dịch vụ chuyển ngữ tài liệu/thông dịch.  
 
Thiết Kế Chương Trình:  
Liên Lạc Viên của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị sẽ chủ trì các buổi họp tại các khu vực mà họ phụ trách, với sự trợ giúp 
của nhân viên cấp cao.   Tối đa ba thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể tham dự buổi LeadSBISD.  
 
Các buổi họp thường diễn ra vào buổi tối, hai tháng một lần (xem lịch họp ở trang sau)  
 
Ban đầu sẽ tổ chức một nhóm LeadSBISD hai năm một lần (bắt đầu từ tháng Một, 2020, và kết thúc vào tháng Một 2021) 
với chuyến đi tới Cơ Quan Lập Pháp Texas để tham gia vận động chính sách.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Lịch Tổ Chức Buổi Huấn Luyện 2020-21  

 
Các nhà lãnh đạo tương lai của chúng ta hiện đang cần các sứ giả nhiệt tình và hiểu biết.   Rất mong quý vị tham gia 
cùng chúng tôi!    
 
Trong thời gian diễn ra chương trình LeadSBISD kéo dài một năm, những người tham gia sẽ cần phải tham dự buổi khai 
mạc và chỉ được phép văng một trong sáu buổi huấn luyện bổ sung để tốt nghiệp chương trình.    
 
Những người tham gia cũng cần phải tham dự một Một Họp Thường Lệ của Hội Đồng Quản Trị và một Buổi Họp Hội Thảo 
của Hội Đồng Quản Trị tùy chọn.    
 
Địa điểm:   Wayne Schaper Leadership Center trừ khi có thông báo khác.  
Giờ:    6:00 – 8:00 p.m. (Bữa ăn tối bắt đầu lúc 5:45 p.m.) 
 
Ngày   Chủ đề      Người điều hành 
 
15 tháng Một  Buổi Khai Mạc     Chủ Tịch Hội Đồng  

Vai Trò của Hội Đồng Trường học Liên Lạc Viên phụ trách Chính Sách/Các 
Liên Lạc Viên phụ trách Cơ Sở  
(các buổi họp sẽ được chia thành nhiều 
phiên) 

   Tổng Quan về An Toàn Học Đường và  Khách mời:  Chief Daring 
   Thảo luận bàn tròn  
 
12 tháng Hai  Tình Hình Tài Chánh Trường Học ở Texas  Chủ Tịch Hội Đồng hoặc người được ủy quyền  
   Quy Trình Lập Ngân Sách SBISD   Liên Lạc Viên phụ trách Tài Chánh  
         
 
1 tháng Tư    Học Tập     Chủ Tịch Hội Đồng hoặc người được ủy quyền  
        Liên lạc viên phụ trách học tập/  
      
26 tháng Tám  Trái Phiếu/Công Nghệ    Chủ Tịch Hội Đồng hoặc người được ủy quyền  
        Liên lạc viên phụ trách Hoạt Động & Công Nghệ   
        (buổi họp sẽ được chia thành hai )  
 
7 tháng Mười   Tầm Nhìn và Hoạch Định, Cộng Đồng Chủ Tịch Hội Đồng hoặc người được ủy quyền  
   Cơ Hội Tham Gia, SBEF   Các liên lạc viên Quan Hệ Cộng Đồng, SBEF   
   Bộ Khung Lãnh Đạo SBISD      Các liên lạc viên Quản Lý Hành Chánh/Hoạt Động 
 
4 tháng Mười một  Vấn Đề về Lập Pháp/Vận Động Chính Sách  Chủ Tịch Hội Đồng hoặc người được ủy quyền  
        Liên Lạc Viên về vấn đề Pháp chế 
   
Cuộc Họp Hội Đồng Những người tham gia tốt nghiệp và được biểu dương  Tất cả các ủy viên hội đồng  
Thường lệ Tháng 12     
 
Tháng Một 2021  Chuyến Đi Thăm Austin (Tùy chọn)   Chủ Tịch Hội Đồng hoặc người được ủy quyền 
Cả ngày,    Các chuyến đến thăm văn phòng  Liên lạc viên về vấn đề pháp chế 
Một ngày trong tuần  cùng với phái đoàn SBISD và  
   các nhân viên pháp chế khác  
 


