
Subject Line: Cuộc Tìm Kiếm Tổng Giám Đốc Học Khu Đã Kết Thúc – Xin chào mừng, Tiến Sĩ
Watlington!

Xin Chào Buổi Sáng,

Hôm nay, Hội Đồng Giáo Dục đã thông báo việc bổ nhiệm ông Tony B. Watlington Sr., Tiến Sĩ Giáo
Dục làm Tổng Giám Đốc Học Khu kế nhiệm của Học Khu Philadelphia. Thật là một ngày tuyệt vời cho
thành phố của chúng ta!

Tiến sĩ Watlington là một nhà giáo dục có tầm nhìn sâu rộng với 27 năm kinh nghiệm. Ông bắt đầu sự
nghiệp của mình với vai trò là một giáo viên lịch sử ở Quận Guilford, NC vào năm 1994. Từ tháng 1 năm
2021, ông là tổng giám đốc của Học Khu Rowan-Salisbury, Học Khu Đổi Mới duy nhất tại North
Carolina. Trước đây, ông từng là Giám Đốc Đặc Trách Các Trường Học tại Học Khu Quận Guilford, học
khu lớn thứ ba ở North Carolina và lớn thứ 47 trong số 14,000 học khu ở Hoa Kỳ.  Tiến sĩ Watlington là
một nhà lãnh đạo hợp tác, hướng đến kết quả, tập trung vào việc cải thiện các hệ thống hướng đến một
nền giáo dục đặc biệt cho mỗi học sinh mỗi ngày. Là người tốt nghiệp đại học đầu tiên trong gia đình và
là người đấu tranh cho sự bình đẳng, ông cam kết xây dựng các nhóm cộng đồng và trường học hợp tác có
trách nhiệm tạo lập các cơ hội thay đổi cuộc sống cho tất cả trẻ em trong khi rút ngắn đáng kể khoảng
cách về thành tích và cơ hội. Ông nhận bằng đại học về Giáo Dục Lịch Sử tại Trường Đại Học Tiểu Bang
A&T North Carolina, bằng Thạc Sĩ Lịch Sử Chính Trị Hoa Kỳ tại Trường Đại Học Tiểu Bang Ohio, bằng
Thạc Sĩ Quản Trị Trường Học và bằng Tiến Sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục tại Trường Đại Học North Carolina
- Chapel Hill, nơi ông từng là Nghiên Cứu Sinh Chính North Carolina. Tiến sĩ Watlington cũng có chứng
chỉ đào tạo của các Trường Đại Học Harvard và Yale. Ông cũng là thành viên của Học Viện Tổng Giám
Đốc Học Khu Đô Thị Quốc Gia được Hiệp Hội Quản Trị Trường Học Hoa Kỳ (American Association of
School Administrators, AASA) tài trợ.

Sự thành công trong học tập và sự chuẩn bị của con em chúng ta để phát triển, thành công và dẫn đầu
trong một xã hội toàn cầu vẫn là ưu tiên hàng đầu của học khu. Tôi rất vui được cung cấp cho quý vị
thông tin cập nhật định kỳ về quy trình - từ khi triển khai giai đoạn thu thập ý kiến đóng góp công khai
ban đầu của chúng ta, cho đến những thư từ trao đổi gần đây nhất của chúng tôi khi Hội Đồng đưa các
ứng viên cuối cùng đến Philadelphia. Cảm ơn quý đã đặt niềm tin vào Hội Đồng khi chúng tôi thực
hiện việc bổ nhiệm nhà lãnh đạo giáo dục có trình độ và kinh nghiệm nhất tiếp tục tầm nhìn Mục
Tiêu và Bảo Vệ của Học khu cho sự thành công của học sinh.

Đối với các bước tiếp theo, Tiến Sĩ Watlington sẽ chính thức tham gia cùng chúng ta với tư cách là Tổng
Giám Đốc Học Khu vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Trong khi ông ổn định và làm quen với
học khu của chúng ta, Tiến Sĩ Hite sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình gia nhập – và Hội Đồng sẽ phối
hợp làm việc với Tiến Sĩ Watlington và các bên liên quan của học khu chúng ta để không chỉ hỗ trợ quá
trình chuyển đổi suôn sẻ mà còn để đảm bảo rằng chúng ta đang giúp ông thành công. Ông cũng sẽ cần sự
động viên, hỗ trợ và năng lượng tích cực của toàn thành phố, và tôi hy vọng rằng quý vị có thể thực hiện
những điều đó.

Trên hết, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã tham gia vào #PHLSuperSearch. Vui lòng tiếp tục truy cập
philasd.org/schoolboard/search để biết thêm thông tin cập nhật về việc Tiến Sĩ Watlington đến
Philadelphia và kế hoạch chào đón ông đến Thành Phố của Tình Yêu Thương Anh Chị Em chúng ta!

Trân trọng,

Leticia Egea-Hinton
Phó Chủ Tịch
Hội Đồng Giáo Dục



Học Khu Philadelphia


