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Tháng Sáu, năm 2022 
 
Kính gửi các Đồng nghiệp,  
 
Trong năm qua, Cô Dana đã từng là Giám đốc Văn phòng Gia Tăng 
Học Tập, đóng một vai trò lãnh đạo quan trọng trong quá trình chuyển 
đổi của chúng ta trong việc trở lại học tập trực tiếp. Trong vai trò này, cô 
đã thành lập Học viện Tăng Tốc Mùa hè, mở rộng và sắp xếp chương 
trình mùa hè trên toàn hệ thống của chúng tôi, từng là thành viên nhóm 
thiết kế để phát triển khung hướng dẫn và dẫn dắt thí điểm Dạy Kèm 
với Chất lượng Cao rất thành công của chúng tôi. Trước khi phục vụ 
trong vai trò này, cô Dana từng là hiệu trưởng của Trường Tiểu học 
Sitton, từ năm 2014 đến năm 2021.  
 
Trong thời gian làm hiệu trưởng, cô đã thiết lập chương trình Hội nhập Song Ngữ và mở rộng 
mô hình hội nhập của trường học cho những học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt 
để phù hợp với các tiêu chuẩn của tiểu bang. Qua việc huấn luyện trong phản ứng của học sinh 
và các thực hành phù hợp trong lớp học, cô Dana đã thúc đẩy đồng đội có khả năng giảm thiểu 
30% các đề nghị kỷ luật từ văn phòng nhà trường và khi trường chuyển hướng sang giảng dạy 
trực tuyến, trường Sitton - một cộng đồng với một lịch sử chưa được phục vụ đầy đủ và là 
trường Title I - đã duy trì mức độ học sinh tham gia và học tập cao. Trước khi lãnh đạo Trường 
Tiểu học Sitton, cô Dana từng là hiệu trưởng của Trường Tiểu học Hyde-Addison ở 
Washington, DC từ năm 2006 đến năm 2014. 
 
Cô Dana, người bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một giáo viên lớp 2 và đã giảng dạy 
trong gần một thập kỷ, đã phục vụ trong nhiều hội đồng giáo dục, hiện bao gồm EdReports.org. 
Trong năm 2016-17, cô là một trong ba hiệu trưởng trên toàn quốc phục vụ với tư cách là 
Thành viên Đại sứ Trường học của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Cô có bằng Cử nhân Nghệ thuật về 
Lịch sử và Nghiên cứu Chính sách Công, với trọng tâm là Chính sách Giáo dục, từ Đại học 
Duke; Thạc sĩ Quản trị và Giám sát Trường học của Đại học Johns Hopkins; thạc sĩ điều hành 
về lãnh đạo của Đại học Georgetown; Chứng chỉ Tiên Tiến về Chương trình giảng dạy và 
Hướng dẫn của Đại học Maryland; và chứng chỉ P3 của Đại học Colorado. Gần đây, cô đã 
hoàn tất Học bổng Catalyst Cambiar, một học bổng quốc gia có chọn lọc dành cho các nhà lãnh 



 
đạo hệ thống trường học nhằm trau dồi các kỹ năng lãnh đạo điều hành quan trọng để phục vụ 
cho việc mở rộng kết quả giáo dục của học sinh. 
 
Hãy cùng tôi chúc mừng Giám đốc Cao Cấp của Chương trình Học Tập, cô Dana Nerenburg. 
 
Tiến sĩ Cheryl Proctor, 
Phó Giám đốc Học chánh, phụ trách Giảng dạy và Cộng đồng Trường học 


