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Giới thiệu hiệu trưởng mới tại Trường Madison, 
Ông Adam Skyles
Tháng 7 Năm 2019

Cộng đồng Trường Madison thân mến,

Tôi vui mừng thông báo Ông Adam Skyles sẽ là hiệu trưởng mới 
tại Trường Trung Học Madison. Ông Adam sẽ là gương mặt quen 
thuộc với hầu hết quý vị, ông đã ở Madison từ năm 2010, bao 
gồm bốn năm làm phó hiệu trưởng, và ông ấy cho chúng tôi sự 
liên tục khi Madison bước vào giai đoạn chuyển tiếp lớn.

Ông Adam sẽ thay thế Cô Petra Callin, người từng là hiệu trưởng 
Madison trong chín năm qua. Chúng tôi cám ơn Cô Petra vì sự 
phục vụ và tận tâm của cô ấy cho các học sinh của chúng tôi.

Trường Madison chuẩn bị dời đi trong hai năm tới địa điểm của 
Trường Trung Học Marshall khi khuôn viên Trường Madison, 64 
tuổi, được xây dựng để biến nó thành một tòa nhà hiện đại hóa 
hoàn toàn. Sự quen thuộc của Ông Adam đối với văn hóa học 
đường và tập thể học sinh đa dạng, cũng như sự tham gia của ông vào kế hoạch hiện đại hóa, 
sẽ rất có giá trị khi ông dẫn đầu quá trình chuyển đổi tạm thời và quay trở lại trường mới vào 
năm 2021.

Ông Adam bắt đầu tại Madison với tư cách là một giáo viên và huấn luyện viên, dẫn dắt chương 
trình Senators football khi làm huấn luyện viên trưởng cho đến năm 2014, khi ông trở thành 
trưởng khoa của học sinh và giám đốc thể thao. Ông được thăng chức phó hiệu trưởng vào năm 
2015.

Ông cung cấp một loạt các kỹ năng, bao gồm ra quyết định thông tin dữ liệu, xây dựng đội ngũ 
và liên kết chương trình giảng dạy.  Ông Adam rất giỏi trong việc lôi kéo các tiếng nói của học 
sinh, nhân viên và cộng đồng vào các hệ thống toàn trường và trong việc tạo ra một môi trường 
giáo dục tích cực.

Ông Adam có bằng Cử nhân Giáo dục của Đại học Concordia và bằng Thạc sỹ Lãnh đạo Giáo 
dục của Đại học Grand Canyon.

Bạn được mời đến gặp Adam vào 6h chiều thứ Ba, ngày 30 tháng 07, tại thư viện Trường trung học 
Roseway Heights (7334 NE Siskiyou St.). Bạn cũng sẽ có cơ hội để gặp Adam vào tháng Tám. 

Xin hãy cùng tôi chúc mừng Ông Adam trở thành Hiệu trưởng Skyles.

Joe LaFountaine 
Giám đốc Khu vực 

Adam Skyles


