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Giới Thiệu Hiệu Trưởng Cố Định Trường Jason
Lee, Cô Alma Velázquez
Tháng Tư, 2021
Kính gửi cộng đồng Trường Jason Lee,
Tôi vui mừng thông báo cô Alma Velázquez, người đang giữ
chức vụ hiệu trưởng tạm thời tại Trường Tiểu Học Jason Lee, sẽ
trở thành hiệu trưởng cố định của trường.
Như quý vị đã biết, cô Alma đảm nhận chức vụ tạm thời vào Tháng
8 khi ông Isaac Cardona, người đã làm hiệu trưởng Trường Jason
Lee trong bốn năm, chuyển đến văn phòng trung ương làm giám
đốc cao cấp khu vực. Mặc dù chúng tôi dựa vào các kỹ năng và kinh
nghiệm của cô Alma để cung cấp sự lãnh đạo ổn định trong thời kỳ
đại dịch và học tập từ xa, chúng tôi cũng đã hoàn tất một quá trình
chính thức để tuyển dụng một hiệu trưởng mới.

Alma Velázquez

Qua quá trình đó, chúng tôi xác định cô Alma là ứng viên xuất
sắc nhất. Trong các buổi họp thảo luận với các gia đình, ý kiến phản hồi của quý vị nêu ra
những đặc điểm nổi bật của cô Alma, bao gồm sự tôn trọng và cởi mở với nhân viên và cộng
đồng, tôn trọng truyền thống của Trường Jason Lee, thông thạo tiếng Tây Ban Nha, ủng hộ
sự bình đẳng và phong cách chuyên nghiệp.
Trước khi đến Trường Jason Lee, cô Alma đã từng là hiệu phó tại Trường Tiểu Học Woodlawn.
Vào năm 2019, cô ấy - cùng với hiệu trưởng cũ của trường, ông Isaac Cardona - là một trong
15 nhà lãnh đạo trường học trên toàn quốc được chọn làm thành viên của Viện Quốc Gia
Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Trường Học Latino. Trong vai trò này trong hai năm, cô tranh
đấu cho sự lập pháp cho các học sinh La Tinh và các học sinh mới học tiếng Anh.
Trước khi chuyển sang chức vụ quản lý, cô Alma đã từng là giáo viên tiểu học và giáo viên
nhiệm vụ đặc biệt (TOSA) trong PPS. Cô có bằng Cử Nhân Văn Chương về Chính Phủ và Báo
Chí tại Đại Học California State-Sacramento; bằng Thạc Sĩ Giáo Dục, Giấy Phép Hành Nghề
Song Ngữ ESOL, và Giấy Phép Hành Chính Ban Đầu từ Đại Học Portland State. Cô hiện đang
làm việc để hoàn thành Giấy Phép Hành Chính Liên Tục cũng từ Đại Học Portland State.
Hãy cùng tôi chúc mừng Hiệu Trưởng Velázquez.
Shawn Bird, Ed.D.
Tổng Giám Đốc Các Trường Học
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