Ngày 11 tháng 3 năm 2021
Kính gửi các Thành Viên của Cộng Đồng Webb,
Thay mặt toàn thể các Ủy Viên Hội Đồng Webb, hôm nay tôi viết thư này để chia sẻ với quý vị
thông tin cập nhật về kế hoạch lãnh đạo dài hạn của chúng tôi. Tự hào là thành viên của Khóa
1987 và là thành viên của Hội Đồng Quản Trị tuyệt vời này trong hơn một thập kỷ, tôi rất vinh dự
được đảm nhiệm vai trò Chủ Tịch Hội Đồng. Ngài Hiệu Trưởng đáng kính của chúng ta, thày
Taylor Stockdale, đã thông báo với Hội Đồng Quản Trị vào năm ngoái rằng thày dự định sẽ nghỉ
hưu khi kết thúc hợp đồng hiện tại vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Khi đó, thày Taylor đã phục vụ
Webb được 35 năm, trong đó có 13 năm giữ chức vụ Hiệu Trưởng. Chỉ với vài dòng ngắn ngủi, tôi
sẽ không thể tả được hết những điều tốt đẹp mà thày Taylor đã tạo ra cho Trường của chúng ta,
nhưng tôi có thể nói rằng, trong nhiệm kỳ của thày Taylor tại Webb, trường đã phát triển mạnh
mẽ, trở thành đơn vị dẫn đầu về học thuật, chương trình ngoại khóa và cuộc sống học sinh trong
số các trường dân lập. Bảo Tàng Alf của chúng ta đã vươn lên đạt được danh tiếng toàn cầu, diện
tích khuôn viên của chúng ta đã tăng gấp đôi, và đội ngũ giảng viên, nhân viên và lãnh đạo cấp
cao của chúng ta phát triển không gì sánh kịp. Những thành công đáng chú ý này đã giúp thúc
đẩy nguồn quỹ của chúng ta lớn mạnh hơn rất nhiều và thậm chí giúp tăng nhu cầu trải nghiệm
Webb ở các học sinh và gia đình trên khắp thế giới.
THÀY TAYLOR STOCKDALE HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2023 VÀ HIỆU TRƯỞNG DANH
DỰ ĐẾN NĂM 2027
Thày Taylor đã lãnh đạo và tạo nền móng để chúng ta có thể cùng nhau kỷ niệm sinh nhật 100
năm sắp tới - và thày sẽ là người lãnh đạo hoàn hảo dẫn dắt chúng ta qua “Lễ Kỷ Niệm 100 Năm”.
Do đó, thày chắc chắn phải được vinh dự bước sang một chương mới vào năm 2023. Tôn trọng
mong muốn của thày, và Hội Đồng Quản Trị cũng muốn duy trì đà phát triển của Webb và tiếp
tục thúc đẩy các chương trình ấn tượng được đưa ra trong thời gian thày lãnh đạo. Tôi rất vui
mừng được thông báo với quý vị rằng thày Taylor đã nhiệt tình chấp nhận lời đề nghị chuyển
sang vai trò Hiệu Trưởng Danh Dự tại Webb, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và sẽ tích cực
tham gia ít nhất cho đến năm 2027. Với tư cách là Hiệu Trưởng Danh Dự, thày sẽ đóng vai trò
dẫn dắt hoàn thành Chiến Dịch Kỷ Niệm 100 Năm và khám phá các cơ hội chiến lược cho Webb,
đồng thời là nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ cho Hiệu Trưởng mới. Thày sẽ sống ngoài khuôn viên
trường và tập trung vào việc đảm bảo nguồn tài chính và hỗ trợ sẽ tiếp tục thúc đẩy tương lai của
Webb.
QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN HIỆU TRƯỞNG MỚI CHO NHIỆM KỲ TỪ THÁNG 7 NĂM 2023 TRỞ VỀ
SAU
Sau khi củng cố vị trí của thày Taylor, các Ủy Viên Hội Đồng chuyển sang công tác xác định người
kế nhiệm thày Taylor. Trách nhiệm quan trọng nhất được giao cho Hội Đồng Quản Trị đảm nhận
là tuyển dụng và đánh giá Hiệu Trưởng. Với nhiệm vụ đó, tôi sẽ giữ vai trò đồng chủ tịch một Ủy
Ban Tuyển Chọn với thành viên Ủy Ban Điều Hành khác, Wendin Smith (VWS niên khóa 1989). Ủy

Ban này sẽ được bổ sung các cố vấn viên bên ngoài để thu thập ý kiến, thông tin đóng góp và
quan điểm trong cộng đồng của chúng ta. Đáng chú ý, chúng tôi đã mời Amy Richards và Chris
Arnold từ Educational Directions, một công ty tư vấn và tìm kiếm trường dân lập có trụ sở tại
Rhode Island, để hỗ trợ Ủy Ban Tuyển Chọn. Educational Directions có kinh nghiệm và chuyên
môn sâu rộng trong lĩnh vực này và đã trợ giúp nhiều trường học như Webb. Chris đã hỗ trợ quá
trình chuyển đổi lãnh đạo từ thày Susan Nelson sang thày Taylor Stockdale cách đây 13 năm, và
Amy là Hiệu Trưởng Trường Crystal Springs Uplands ở Hillsborough trong 14 năm. Chúng tôi cũng
đã xin ý kiến tư vấn của Glasgow Group, đơn vị tư vấn về Đa Dạng, Bình Đẳng & Hòa Nhập (DEI),
với cam kết luôn ủng hộ tính đa dạng dưới mọi hình thức, bao gồm giới tính, chủng tộc, tôn giáo
và khuynh hướng tính dục. Hội Đồng Quản Trị đã giao cho Ủy Ban Tuyển Chọn thực hiện quy
trình tuyển chọn kỹ lưỡng và đầy đủ. Quy trình này sẽ xem xét một loạt các lựa chọn, từ thực
hiện tìm kiếm trên toàn quốc đến đánh giá Phó Hiệu Trưởng hiện tại của chúng ta, Tiến Sĩ
Theresa Smith - với mục tiêu cuối cùng là mang lại cho Hội Đồng Quản Trị ứng cử viên tốt nhất để
hỗ trợ tương lai của Webb.
Chúng tôi cam kết thực hiện tìm kiếm Hiệu Trưởng một cách toàn diện và sẽ xin ý kiến đóng góp
từ cộng đồng Webb trong suốt quy trình đó. Trong giai đoạn đầu tiên của quy trình, chúng tôi sẽ
đặt ra những phẩm chất lãnh đạo quan trọng nhất mà Webb tìm kiếm để tiếp tục phát triển
mạnh mẽ trong 10 năm tới và sau đó. Là thành viên quan trọng trong cộng đồng của chúng ta,
quý vị sẽ sớm nhận được một khảo sát đề nghị cho biết những phẩm chất lãnh đạo nào mà quý vị
cho là Quan Trọng nhất. Sau đó, quý vị sẽ có cơ hội thảo luận cởi mở thông qua các cuộc họp qua
Zoom với Chris và Amy. Quý vị sẽ nhận được thông tin cập nhật kịp thời từ Ủy Ban Tuyển Chọn về
tiến độ, và thông tin sẽ được đăng trên trang web của các trường. Vui lòng liên hệ với bất kỳ
thành viên nào của Ủy Ban Tuyển Chọn hoặc nhóm Educational Directions nếu quý vị có thắc mắc
hoặc đề xuất (thông tin liên hệ đính kèm).
Hội Đồng Quản Trị sẽ bắt đầu tìm kiếm bằng cách đánh giá khả năng phù hợp giữa các phẩm chất
lãnh đạo mà chúng ta tìm kiếm với các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và tầm nhìn của Tiến Sĩ
Theresa Smith. Bà Theresa đã chứng tỏ năng lực và tài năng lãnh đạo của mình trong suốt 10
năm làm việc tại Webb, đặc biệt là trong hai năm qua với tư cách là Phó Hiệu Trưởng trong suốt
đại dịch. Đánh giá ban đầu của Ủy Ban Tuyển Chọn về bà Theresa sẽ đối chiếu tầm nhìn của bà
dành cho Webb với kỳ vọng của Hội Đồng Quản Trị và cộng đồng của chúng ta về khả năng lãnh
đạo. Song song với việc đánh giá Tiến Sĩ Smith, Ủy Ban cũng sẽ xác định và xem xét nguồn lực đa
dạng các nhà lãnh đạo và các ứng viên tiềm năng khác trong toàn cảnh Trường Nội Trú/Trường
Bán Trú.
Lễ Kỷ Niệm 100 Năm sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay và bởi thị trường đầy tính cạnh tranh,
chúng tôi đã quyết định bắt đầu tìm kiếm ngay bây giờ và hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong
quy trình đánh giá về Tiến Sĩ Smith của Ủy Ban Tuyển Chọn trước tháng 4 năm 2021. Sau đó, ủy
ban sẽ xác định các bước tiếp theo khi tiến tới tháng 7 năm 2023.

LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM
Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thêm thông tin chi tiết về thời gian thực hiện quy trình lựa chọn
trong bản tin cập nhật đầu tiên của chúng tôi sau một vài tuần. Hiện tại, những gì chúng tôi biết
chắc chắn là thày Taylor sẽ đảm nhiệm vai trò Hiệu Trưởng Trường Học đến hết ngày 30 tháng 6
năm 2023 và sẽ dẫn dắt chúng ta trong suốt Lễ Kỷ Niệm 100 Năm trước khi chuyển sang vai trò
Hiệu Trưởng Danh Dự. Chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề Lễ Kỷ Niệm 100 Năm trong một dịp khác,
nhưng quý vị hãy yên tâm rằng chúng tôi còn rất nhiều tin tức thú vị hơn để thông báo tới quý vị!
Chúng tôi rất tự hào, không chỉ về những việc Webb đã làm được trong 100 năm qua, mà còn về
tương lai của Webb trong 100 năm tới. Sức mạnh của Webb đến từ toàn thể ban lãnh đạo và sự
đóng góp của tất cả quý vị - Cộng Đồng Webb. Xin cảm ơn những việc quý vị đã làm để hỗ trợ The
Webb Schools.
Tôi rất tự hào khi được là một phần đồng hành cùng quý vị.
Trân trọng,

Sanjay Dholakia
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
The Webb Schools

Hướng Dẫn cho Các Thắc Mắc Thường Gặp (Head of Schools FAQ Vietnamese)

Ủy Ban Tuyển Chọn của Hội Đồng Quản Trị The Webb
Schools
Thông Tin Liên Lạc
Nhóm Educational Directions
Christopher Arnold

CArnold@edu-directions.com 774-678-9671 (Khu vực ET)

Amy Richards

arichards@edu-directions.com 917-748-5169 (Khu vực PT)

Ủy Viên Hội Đồng
Sanjay Dholakia ‘87

sanjay@barnesdholakia.com

Wendin Smith ‘89

wendins@gmail.com

David Loo ‘79

dloo@hudsoncap.com

Christina Mercer McGinley ‘84

c2t2mcginley@gmail.com

Miles Rosedale ‘69

mrosedale@monrovia.com

Roger Millar ‘61

roger.j.millar@me.com

Rahmi Mowjood ‘90

dr_shakespeare@yahoo.com

Blake Brown

blakeba6@gmail.com

‘68

Denis Yip
Larry Ashton

yipds@hotmail.com
‘70

lalarco@aol.com

Jenna Gambaro ‘95

jgambaro@caa.com

Deval Dvivedi ‘00

deval.dvivedi@gmail.com

