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Thông báo hiệu trưởng của Học viện ACCESS, Cô 
Krista Blovad
tháng 7 năm 2018
Kính gửi cộng đồng ACCESS,
Tôi vui mừng thông báo Cô Krista Blovad sẽ là hiệu trưởng của 
ACCESS Academy khi chương trình Tài năng & Năng khiếu của chúng 
tôi chuyển đến Trường Tiểu Học Vestal và Trường Trung Học Cấp 
Hai Lane.  Cô Krista, cùng với Trợ lý Hiệu trưởng David Jamieson, sẽ 
cung cấp khả năng lãnh đạo mạnh mẽ cho nhân viên và học sinh khi 
chúng ta định hướng năm học ở các địa điểm mới. Văn phòng của Cô 
Krista sẽ được đặt tại Trường Trung Học Cấp Hai Lane, văn phòng của 
Ông David sẽ được đặt tại Trường Tiểu Học Vestal.
Cô Krista  kế vị Cô Anh Nguyễn-Johnson, người đã dẫn dắt ACCESS qua 
một năm đầy thử thách với việc di chuyển từ Rose City Park đến hai 
trường riêng biệt. Chúng tôi cám ơn Cô Anh vì việc làm chăm chỉ và sự 
tận tâm của cô để bảo đảm sự chuyển tiếp suôn sẻ cho các học sinh  và 
nhân viên ACCESS. Chúng tôi chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất khi cô ở lại 
Rose City Park làm hiệu phó ở trường tiểu học mới mở cửa lại.
Cô Krista có 17 năm kinh nghiệm giáo dục, năm năm cuối cùng trong vai trò lãnh đạo hành chính, bao 
gồm điều phối một chương trình Tài năng & Năng khiếu. Cô đã phát triển sự lãnh đạo giảng dạy mạnh 
mẽ ở các cấp K-8 phục vụ các cộng đồng đa dạng trong khi tập trung vào phương pháp sư phạm văn 
hóa, và sự hòa nhập và công bằng cho tất cả học sinh. 
Năm học 2017-18 Cô là hiệu trưởng tạm thời tại Creston K-8. Năm trước đó, cô là trợ lý hiệu trưởng tại 
Trường Tiểu Học Richmond, Trường Song Ngữ Hội Nhập Tiếng Nhật của PPS.
Trước khi gia nhập PPS, Cô Krista là một điều phối viên giảng dạy tại Trường Tiểu Học Cedaroak Park 
ở West Linn. Trong vai trò đó, cô là điều phối viên TAG, cũng như điều phối viên Phát triển Anh ngữ.
Trong 12 năm làm giáo viên, Cô Krista đã làm việc trong một loạt các cơ sở, bao gồm các 
trường ở California, Thái Lan, Trung Quốc và Beaverton. Cồ  Krista có bằng Cử nhân Lịch sử từ 
Đại học California State-Long Beach, và bằng Thạc sĩ về Giáo dục tại Đại học Plymouth State ở 
New Hampshire.
Cộng đồng Học viện ACCESS sẽ có cơ hội gặp Cô Krista tại một cuộc họp cộng đồng tại thính đường 
Trường Tiểu học Vestal vào thứ Năm, ngày 2 tháng 8, từ 6 giờ tối đến 7:30 chiều Xin hãy cùng tôi chào 
đón Hiệu trưởng Blovad đến Học viện ACCESS.
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