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Thông báo hiệu trưởng mới của ACCESS 
Academy Anh Nguyen-Johnson
Tháng 6 năm 2017

Kính gửi cộng đồng Access,

Tôi vui mừng thông báo Cô Anh Nguyễn-Johnson sẽ là hiệu trưởng 
Access Academy. Cô đã làm hiệu trưởng tạm thời Trường Mt. Tabor 
Middle School trong năm qua, nơi cô đã từng là phó hiệu trưởng từ 
năm 2014.

Qua hơn 20 năm kinh nghiệm trong lãnh vực giáo dục và lãnh đạo, 
Cô Anh mang một bộ kỹ năng độc đáo và đa dạng đến cho Access 
Academy. Trong khi ở Mt. Tabor cô ta đã thành công hướng dẫn 
chương trình giảng dạy với 40 giáo viên trong một trường học phục 
vụ gần 740 học sinh theo nhiều chương trình:  tiếng Tây Ban Nha 
hội nhập, tiếng Nhật hội nhập, khu hàng xóm, chương trình cho 
học sinh điếc và nghe kém, và kỹ năng sống.

Cô Anh gia nhập Portland Public Schools vào năm 2004 với tư cách 
là giáo viên công nghệ tại Trường Tiểu Học Forest Park. Cô cũng 
từng là quản lý  cao cấp tại Văn phòng Công nghệ Thông tin PPS hỗ 
trợ giáo viên và các trường học trên khắp khu học chánh trong việc 
thực hiện thành công Hệ thống Thông tin học sinh mới.

Khi nhận chức vụ hiệu trưởng tại Access, Cô Anh nói rằng cô muốn thành lập một cộng đồng chặt 
chẽ hơn và tạo ra một môi trường học tập tích cực tập trung vào sự công bằng về chủng tộc, cả hai 
đều là thử thách vì chương trình mang lại các học sinh từ các khu vực địa lý đa dạng. Cô cũng vui 
mừng làm việc với các học sinh từ các nguồn gốc khác nhau và cam kết đảm bảo rằng chương 
trình tuân theo các phương pháp hay nhất cho các học sinh năng khiếu.

Cô Anh tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Syracuse trong chương trình Giáo dục tiểu học và Giáo dục 
Đặc biệt và Xã hội học, và bằng Thạc Sĩ về Giáo Trình và Huấn Luyện của Đại Học Portland State. 
Cô đã hoàn thành giấy phép hành nghề tại Lewis và Clark College. Cô Anh nói tiếng Việt Nam.

Cô Anh lớn lên tại khu vực Philadelphia, nhưng bây giờ coi Portland là nhà. Cô thích đi du lịch, 
dành thời gian với gia đình và bạn bè, nấu nướng, và huấn luyện đội nữ sinh môn lacrosse.

Xin cùng tôi chúc mừng Cô Anh Nguyễn-Johnson với tư cách là Hiệu trưởng chính thức của Học 
viện Access.
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