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Thông Báo Tân Hiệu Trưởng Trường Trung Học 
Cleveland Ayesha Freeman
Tháng 6 năm 2017

Cộng Đồng Trường Cleveland Thân Mến, 

Thật vui mừng khi tôi thông báo Ayesha Freeman là tân hiệu trưởng 
của Trường Trung Học Cleveland. Ayesha hiện là Phó Hiệu trưởng 
của Trường Trung Học Wilson, một vị trí mà cô ấy đã đảm nhiệm từ 
năm 2012.

Ayesha nhận bằng cử nhân về lịch sử của Vassar College, bằng thạc 
sĩ về sư phạm của University of Michigan và giấy phép quản trị 
viên của cô từ Portland State University. Cô đã là giáo viên cấp ba 
về môn xã hội học trong ba năm ở Sở Học Chánh Cherry Creek tại 
Denver, Colorado sau khi tốt nghiệp University of Michigan. Sau đó, 
cô chuyển đến Oregon vào năm 2000, cô đã dạy môn xã hội học ở 
Trường Trung Học Sunset trong sáu năm. Ayesha đã làm phó hiệu 
trưởng của Trường Trung Học Mountain View ở Vancouver; Phó 
hiệu trưởng của Trường Trung Học Gresham trong năm năm; và trợ 
lý hiệu trưởng của Trường Trung Học Wilson trong năm năm vừa 
qua.

20 năm kinh nghiệm của cô về giáo viên và quản trị viên ở các 
trường trung học công lập toàn diện đã cho cô nền tảng cần thiết để 
tiếp tục quỹ đạo thành công của Cleveland. Cô ấy cam kết về sự công bằng sắc tộc và sự giao thoa 
trong các trường học. Trong thời gian ở Wilson, Ayesha đã tạo điều kiện cho Đội Equity của trường 
và phát triển sự lãnh đạo của giáo viên trong lĩnh vực này. Cô là một chuyên viên về chương 
trình giảng dạy, hướng dẫn, và đánh giá và cô tin rằng vai trò chính của mình là hỗ trợ và truyền 
cảm hứng cho việc giảng dạy và học tập tuyệt vời ở các lớp học trung học. Ayesha mong muốn 
Cleveland tiếp tục là một nơi mà tất cả học sinh và gia đình cảm nhận được chào đón. Để làm được 
điều này, cô dự định làm việc mật thiết với giáo viên và nhân viên, học sinh hiện tại, cựu học sinh, 
PTA, và cộng đồng Cleveland trong những năm sắp đến.

Ayesha đã đắm mình trong thế giới học tập cùng hai cô con gái tuổi teen, hiện đang học ở các 
trường PPS. Cô ấy thích trượt tuyết, xe đạp và mang ba lô lên núi với gia đình và bạn bè càng 
thường xuyên càng tốt. Ayesha là một người hâm mộ mỹ thuật, biểu diễn và văn học, thích nhạc 
sống, phim tài liệu, phim khoa học giả tưởng và ăn chay. Trong những điều này, cô thích viết và đọc 
tin tức và tin thế giới.

Xin hãy cùng tôi chúc mừng Ayesha trong nhiệm vụ mới của cô là hiệu trưởng của Trường Trung 
Học Cleveland!
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