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Thông báo hiệu trưởng mới tại Trường Roseway
Heights, cô Brenda Fox
Tháng 8 năm 2019
Kính gửi cộng đồng Trường Roseway Heights,
Tôi vui mừng thông báo cô Brenda Fox sẽ là hiệu trưởng mới tại
Trường Roseway Heights. Cô Brenda là một nhà lãnh đạo trường
học kỳ cựu đã ở trong Sở Học Chánh Portland 18 năm.
Cô sẽ thay thế cô Kathleen Ellwood, hiệu trưởng Trường Roseway
Heights trong năm 2018-19 và là hiệu trưởng lập kế hoạch trong
quá trình chuyển đổi khuôn viên trường thành một trường trung
cấp. Tôi muốn cám ơn cô Kathleen vì sự tận tâm của cô và chúc cô
ấy tốt nhất khi cô chuyển sang vai trò mới là Giám đốc Cao cấp Khu
vực trong văn phòng trung tâm.
Cô Brenda chuyển đến Trường Roseway Heights sau khi làm hiệu
Brenda Fox
trưởng Trường Tiểu Học Atkinson năm 2018-2019. Cô Brenda cũng
từng là hiệu trưởng PPS tại Trường Trung Cấp Binnsmead (nay gọi
là Trường Harrison Park), Trường Tiểu Học James John, Bridger K-8 và Trường Trung Cấp Lane. Cô
cũng từng là hiệu trưởng lập kế hoạch cho Trường Harriet Tubman, giống như Trường Roseway
Heights, mở lại như một trường trung cấp trong năm 2018-19.
Lịch sử của cô Brenda với PPS trở lại thời thơ ấu, 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, Calif., để dạy tại một trường tiểu học trong hai năm.
Cô Brenda trở lại PPS vào năm 2001 với tư cách là giáo viên dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai
(ESL) tại Binnsmead. Cô chuyển sang quản lý với tư cách là phó hiệu trưởng tại Binnsmead vào
năm 2005, sau đó đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường học trong năm 2006-2007. Trong thời
gian làm việc tại Binnsmead, trường Title I đã thấy điểm đọc và toán tăng lên đáng kể, với các học
sinh trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) và học sinh da đen tiến bộ nhiều nhất.
Tại Bridger, cô đã tổ chức một cuộc họp cà phê hai tuần một lần cho các cha mẹ Latin để giúp
xây dựng sự lãnh đạo giữa các gia đình. Tại Lane, cô đã làm việc với nhóm của mình để bổ sung
chương trình giảng dạy MindUP, dạy cho các học sinh quản lý căng thẳng đồng thời thúc đẩy
thành công trong học tập.
Cô Brenda có bằng cử nhân từ Đại học Washington và Thạc sĩ Quản trị Giáo dục và chứng thực
ESOL từ Đại học Lewis & Clark.
Xin hãy cùng tôi chào đón Hiệu trưởng Fox đến Trường Roseway Heights.
Keeley Simpson, Ed.D.
Giám Đốc Khu vực
Portland Public Schools recognizes the diversity and worth of all individuals and groups and their roles in society. It is the policy
of the Portland Public Schools Board of Education that there will be no discrimination or harassment of individuals or groups
on the grounds of age, color, creed, disability, marital status, national origin, race, religion, sex or sexual orientation in any
educational programs, activities or employment.

