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Thông báo hiệu trưởng mới của Trường Atkinson, 
Cô Brenda Fox
Tháng 7 năm 2018
Kính gửi cộng đồng  Trường Atkinson,
Xin hãy cùng tôi chào đón Cô Brenda Fox là hiệu trưởng mới của 
Trường Tiểu Học Atkinson.
Cô Brenda là một hiệu trưởng kỳ cựu trong Sở Học Chánh Portland, 
từng là hiệu trưởng tại Trường Tiểu Học Binnsmead (bây giờ gọi là 
Harrison Park), Trường Tiểu Học James John, Trường Bridger K-8 và 
Trường Trung Học Cấp Hai Lane.
Cô được biết đến với khả năng xây dựng cầu kết nối giữa các nhân 
viên trường học và nhân viên sở học chánh, một kỹ năng cô đã sử 
dụng hai năm qua làm hiệu trưởng kế hoạch tại văn phòng trung 
ương. Cô đã giúp điều phối việc mở lại Trường Harriet Tubman, dự 
kiến sẽ trở thành một trường trung học cấp hai vào mùa thu.
Tiểu sử của Cô Brenda với PPS trải qua nhiều thập kỷ khi cô tốt 
nghiệp trường Maplewood K-8 và Trường Trung Học Wilson. Cô bắt 
đầu sự nghiệp giáo dục của mình là một giáo viên lớp năm ở Rhode 
Island, trước khi chuyển đến Chula Vista, California, để dạy tại một 
trường tiểu học trong hai năm.
Cô Brenda trở lại PPS vào năm 2001 làm giáo viên ESL (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) tại 
Binnsmead, nơi sau này cô trở thành quản lý tài trợ cho cải cách trường học toàn diện. Cô chuyển 
vào làm trợ lý hiệu trưởng tại Binnsmead vào năm 2005, sau đó đảm nhận chức vụ hiệu trưởng 
của trường vào năm 2006-07.
Trong thời gian cô ở Binnsmead, trường Title I có điểm số thi môn đọc tăng 38,93 phần trăm, bao 
gồm 56 phần trăm cho các học sinh LEP (giới hạn tiếng Anh) và 45 phần trăm cho học sinh da đen. 
Điểm số thi môn toán đã tăng 34,3 phần trăm, bao gồm 35 phần trăm cho LEP và 44 phần trăm học 
sinh da đen.
Tại Trường Bridger, một trường học song ngữ hội nhập tiếng Tây Ban Nha, cô đã tổ chức một cuộc 
họp uống cà phê mỗi hai tuần cho cha mẹ người La tinh để giúp xây dựng sự lãnh đạo giữa các 
gia đình và cho họ quyền tiếp cận trực tiếp với ban quản lý trường học. Tại Trường Lane, cô đã làm 
việc với nhóm lãnh đạo của cô để bổ sung thêm chương trình giảng dạy MindUP, giảng dạy học 
sinh sự nhận thức để quản lý căng thẳng đồng thời thúc đẩy thành công trong học tập.
Cô Brenda có bằng cử nhân từ Đại học Washington, và bằng Thạc sĩ Giáo dục Quản trị và chứng 
nhận ESOL từ Đại học Lewis & Clark.
Xin hãy cùng tôi chào đón Hiệu Trưởng Fox.
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