Giấy tuyển sinh và năng lực quản lý lực lượng đặc nhiệm
Các thông tin yêu cầu dưới đây được thu thập để hỗ trợ sự lựa chọn các thành viên cho việc tuyển sinh và năng lực quản lý lực lượng
đặc nhiệm. Các thông tin sẽ được sử dụng để giúp đảm bảo rằng các thành viên nhóm công tác phản ánh quan điểm đa dạng của các
gia đình và các thành viên cộng đồng phục vụ bởi các trường trong quận. Bạn không cần phải cung cấp thông tin, tuy nhiên, nếu
không làm như vậy có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhóm cho phù hợp khả năng, hầu để xem xét đầy đủ tiềm năng đóng góp của
mình vào công tác. Nếu bạn được lựa chọn như là một thành viên của Lực lượng đặc nhiệm thì tên họ và (nếu có) thông tin việc làm
của bạn sẽ trở thành dữ liệu công cộng, phù hợp với quy chế Minn. § 13.43.
Bằng việc gửi vào một giấy tuyển sinh hoàn tất:
• Tôi cho phép tôi để trường ở ISD 279-Osseo, Minnesota Area sử dụng thông tin về tôi trong cách mô tả ở trên
• Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu quá trình tuyển sinh và năng lực quản lý công tác phí; và
• Tôi xác nhận rằng nếu tôi được chọn là một thành viên của đội lực lượng đặc biệt, tôi sẽ cam kết là có mặt và tích cực tham
gia vào ít nhất 4 trong số 6 cuộc họp dự kiến vào năm 2015 khi niêm yết trên đội lực lượng đặc biệt phí, và tôi sẽ tham gia ít
nhất 75% các cuộc họp dự kiến trong năm học 2015-2016
Hạn chót nộp đơn:
Phải được nhận vào 16:30, Thứ Sáu 9 Tháng 1, 2015
Thông báo cho người nộp đơn: Thứ Sáu, 23 Tháng một, 2015
Cuộc họp đầu tiên của đội: Thứ 2, 9 tháng 2, 2015

Tên:__________________________________________________________________________________________________________________
Địa chỉ: _____________________________________________________________________________________________________
Công ty: ___________________________________

Tiểu bang: MN

Số vùng: ____________________

Điện thoại: Nhà _________________________ Chổ làm____________________

Cầm tay___________________

Hộp thơ mạng: _______________________________
Nếu bạn không phải là người dân trong quận nhưng bạn làm việc trong cộng đồng, xin vui lòng cung cấp sau đây:
Tên công ty:
Thành phố:
Vị trí / Chức danh:

Quý vị có trẻ em từ 18 tuổi trở xuống hay không? Nếu có, xin hãy điền vào dưới đây (không cần phải ghi danh học ở khu vực trường
vùng Osseo, Minnesota; xin cho biết rõ nơi con quý vị đang đi học vào thời điểm này):
Tuổi

Trường đang học:

Tuổi

Trường đang học:

Tuổi

Trường đang học:

Tuổi

Trường đang học:

Mục đích của việc ghi danh và năng lực quản lý lực lượng đặc nhiệm là để thu hút phụ huynh, nhân viên và các thành viên
cộng đồng trong việc tư vấn cho quận về tuyển sinh và năng lực quản lý. Cụ thể như, các lực lượng đặc nhiệm sẽ thiết kế một
cách toàn diện, tuyển sinh dài hạn và năng lực quản lý trong khuôn khổ, phù hợp với sứ mệnh và chiến lược của quận, mà sẽ
được sử dụng để sắp xếp kế hoạch trong tương lai và làm cho nó được rõ ràng hơn.
Vui lòng mô tả tại sao bạn quan tâm đến công việc này và làm thế nào bạn sẽ đóng góp cho mục đích của lực lượng đặc nhiệm.

Đánh dấu vào một
! Đàn ông
! Đàn bà
Đánh dấu vào một:
! Mỹ Da Đỏ / Thổ Dân Alaska
! Châu Á / Thái Bình Dương
! Tây Ban Nha
! Đen, không phải xuất xứ gốc Tây Ban Nha
! Trắng, không phải xuất xứ gốc Tây Ban Nha
! Khác hơn một trong những dân tôc nêu trên

