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Thông báo hiệu trưởng mới tại Trường 
Cleveland, ông Leo Lawyer
Tháng 6 Năm 2019

Kính Gửi Cộng Đồng Trường Cleveland,

Tôi vui mừng thông báo ông Leo Daniel Lawyer đã chấp nhận đề 
nghị của chúng tôi để trở thành hiệu trưởng mới tại Trường Trung 
Học Cleveland. Ông Leo là một nhà giáo dục kỳ cựu, người sẽ mang 
lại sự tận tâm, kinh nghiệm và tầm nhìn cho Trường Cleveland.

Ông thay thế cô Ayesha Freeman, người từng là hiệu trưởng của 
Cleveland trong hai năm. Chúng tôi cám ơn cô Ayesha cho sự tận 
tâm và làm việc chăm chỉ của cô ấy.

Ông Leo đến Cleveland từ Trường Trung Cấp Neah-Kah-Nie, nơi 
ông làm hiệu trưởng từ năm 2012. Dưới sự hướng dẫn của ông Leo, 
Trường Neah-Kah-Nie đã đạt được xếp hạng trường học đặc biệt từ 
Bộ Giáo Dục Oregon mỗi năm kể từ năm 2013 và được xếp hạng 22 
trong số các trường trung cấp ở Oregon bởi Tạp chí Kinh doanh Portland năm 2017. Ông Leo từng 
là điều phối viên cho nhiều chương trình như Lớp Học Giàu Công Nghệ, Can Thiệp và Hỗ Trợ Hành 
Vi Tích Cực, Tài Năng và Năng Khiếu, và Giáo Dục Đặc Biệt. Ông là người liên lạc với các nhóm phụ 
huynh, và các câu lạc bộ Lions, Kiwanis và booster.

Ngoài nhiệm vụ hiệu trưởng, ông Leo còn làm Giám Đốc Thể thao/Hoạt động cho Sở Học Chánh 
Neah-Kah-Nie từ năm 2010, bắt đầu khi ông là phó hiệu trưởng tại Trường Trung Học Neah-Kah-
Nie. Ông cũng phục vụ trong một ủy ban yêu cầu tài trợ chương trình tại một tổ chức thanh niên.

Ông Leo bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình làm giáo viên tại Trường Trung Học Optimist ở Los 
Angeles, dạy môn Anh Văn, Khoa Học Xã Hội và dạy lái xe cho các học sinh bị giam giữ. Từ năm 
2002 đến 2010, ông dạy môn Anh Văn tại Trường Trung Học Sam Barlow ở Gresham, nơi ông lãnh 
đạo các nỗ lực sắp xếp chương trình giảng dạy tiếng Anh từ trường trung cấp vào trường trung 
học và phát triển Hướng Dẫn Nhà Văn được sử dụng trong tất cả các trường học của Sở Học Chánh 
Gresham-Barlow.

Ông Leo tốt nghiệp Đại học Portland State, nơi ông có bằng Cử nhân Anh Văn và bằng Thạc sĩ 
Khoa học về Quản trị Trường học.

Chúng tôi sẽ giới thiệu ông Leo với cộng đồng trong buổi gặp gỡ vào Thứ Tư, Ngày 26 Tháng 6, lúc 
6:30 chiều trong thư viện Trường Cleveland. Xin hãy cùng chúng tôi chào đón Hiệu trưởng Lawyer 
đến Trường Trung Học Cleveland.
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