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Thông Báo Bà Diana Kruger Trở Thành Hiệu
Trưởng Chính Thức tại Arleta
Ngày 13 Tháng Năm, 2019
Kính Gửi Cộng Đồng Arleta,
Tôi lấy làm vui mừng để thông báo rằng bà Diana Kruger, người đã
từng phục vụ như là hiệu trưởng lâm thời cho Alerta School trong
niên khóa 2018-19, sẽ trở thành hiệu trưởng chính thức của trường.
Bà Diana nhận chức vụ lâm thời chỉ sau hai ngày lúc năm học
bắt đầu và đã nhanh chóng đóng dấu của bà lên khuôn viên của
trường. Bà đã nổ lực để kết nối với các học sinh, nhân viên và phụ
huynh, và đã hình thành mối quan hệ hiệu suất cao, hợp tác với
Alerta PTA.
Bà Diana đã làm việc với Youth Empowerment Project để mang
đến cho Alerta một chương trình cố vấn cho các học sinh trai
Diana Kruger
người da màu. Bà đã tận dụng Hệ Thống Hổ Trợ Đa-Tầng (MultiTiered Systems of Support), hệ thống này dùng dữ liệu để giải
quyết vấn đề và đưa ra quyết định nhằm hổ trợ các học sinh nào cần đến nó. Bà cũng thành lập
Cộng Đồng Học Tập Chuyên Nghiệp (Professional Learning Communities) mà cho phép các giáo
viên thời gian để gặp gỡ và hợp tác.
Trước khi đến với Alerta, bà Diana đã phục vụ như là phụ tá hiệu trưởng cho Vestal và Chapman,
và cũng đã làm việc trong bốn năm tại Vernon School như là điều phối viên cho các chương
trình Đáp Ứng để Can Thiệp (Response to Interventions) và Tú Tài Quốc Tế (International
Baccalaureate.) Bà bắt đầu sự nghiệp giáo dục như là một giáo viên, trước tiên là dạy lớp ba tại
Beverly Cleary School trước khi chuyển qua Chương Trình Odyssey của PPS, ở đây bà đã dạy
các nhóm K-2 và 3-5. Vào năm 2013, bà được vinh danh với Giải Thưởng của Năm cho Giáo Viên
Nghiên Cứu Xã Hội của Oregon (Oregon Social Studies Teacher of the Year Award.)
Trong cuộc đời sự nghiệp của bà, bà đã tìm tòi để tạo ra một môi trường học tập mà khuyến
khích sự sáng tạo đổi mới, hoan nghênh sự đa dạng và tích cực tham gia với các bên liên quan
cho phương cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Bà Diana nhận được Cử Nhân Khoa Học về Nghệ Thuật Sân Khấu, và Thạc Sĩ Giáo Dục, cả hai
đều từ Portland State University.
Trong thời gian giử chức lâm thời, bà Diana biểu hiện rằng bà là một người phù hợp tuyệt vời
cho Alerta, và tôi vui mừng để đưa bà lên vị trí chính thức. Hãy cùng tôi để chúc mừng cho Hiệu
Trưởng Kruger.
Oscar Moreno Gilson
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