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Tôi vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Tiến Sĩ Cheryl Proctor làm Phó 
Giám Đốc Sở Học Chánh phụ trách Giảng Dạy và Cộng Đồng Trường 
Học. Tiến Sĩ Proctor có bằng cấp, kinh nghiệm dày dặn và bộ kỹ năng 
đã được chứng minh để phục vụ hiệu quả trong vai trò lãnh đạo quan 
trọng này. 
 
Kể từ khi gia nhập PPS, Tiến Sĩ Proctor, với vai trò là Giám Đốc Học 
Thuật của PPS, đã cung cấp khả năng lãnh đạo then chốt trong nhiều 
lĩnh vực. Điều này bao gồm việc tổ chức lại Văn Phòng Giảng Dạy & 
Học Tập để hỗ trợ chiến lược tốt hơn cho việc cải thiện học tập trên 
toàn sở học chánh, khởi động một quy trình liên tục chấp nhận 
chương trình giảng dạy, phát triển một khuôn khổ giảng dạy có hệ 
thống và sắp xếp lại các nguồn lực để đạt được tốt hơn các mục tiêu 
được nêu trong kế hoạch chiến lược của sở học chánh, Forward 
Together. Công việc này được dựa trên sự dẫn dắt văn phòng của cô thông qua việc đánh giá các thực 
hành chương trình và giảng dạy trong quá khứ và hiện tại trong PPS. Sự lãnh đạo của cô cũng rất quan 
trọng trong việc hỗ trợ các trường học giải quyết những thử thách liên quan đến đại dịch. 
 
Kinh nghiệm của Tiến sĩ Proctor bao gồm các vai trò lãnh đạo trong hai sở học chánh tại các thành phố 
lớn. Cô đã phục vụ các học sinh và gia đình của Sở Học Chánh Philadelphia với tư cách là Phụ Tá Giám 
Đốc Sở Học Chánh, hỗ trợ các hiệu trưởng trung học nâng cao thành tích học tập thông qua việc cải tiến 
giảng dạy. Cô gia nhập văn phòng trung tâm của sở học chánh này vào năm 2016 với tư cách là Giám 
Đốc Điều Hành của Văn Phòng Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học và Hỗ Trợ Dựa Trên Bằng Chứng, lãnh 
đạo và hướng dẫn các nhà lãnh đạo trường học lập kế hoạch và thực hiện các chương trình nhằm tăng 
thành tích học sinh, đặc biệt là đối với phần đông số học sinh Da Đen của Philadelphia. Trước thời gian ở 
Philadelphia, Tiến sĩ Proctor đã làm việc 17 năm tại Sở Học Chánh Quận Broward (Florida), nơi cô đã 
đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo trường học trong hơn 10 năm. Tiến sĩ Proctor bắt đầu sự nghiệp giáo 
dục với tư cách là một giáo viên giáo dục đặc biệt, một chuyên gia giáo dục học sinh xuất sắc và là một 
chuyên gia về đọc viết. Phát triển kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn về chương trình giảng dạy, Tiến sĩ 
Proctor được thăng chức làm hiệu phó và sau đó là hiệu trưởng. 
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Tiến Sĩ Proctor luôn tin tưởng rằng “giáo viên là trọng tâm của việc học tập, và hiệu trưởng tạo điều kiện 
cho một môi trường học tập an toàn và thu hút để các giáo viên và học sinh phát triển mạnh”. 
 
Là một người có thành tích học tập xuất sắc, cô có bằng Cử Nhân Khoa Học về Truyền Thông, bằng phụ 
về Quảng Cáo tại Học Viện Công Nghệ New York; bằng Thạc Sĩ Khoa Học về Giáo Dục Đặc Biệt, bằng phụ 
về Dạy Đọc, từ Đại Học Quốc Tế Florida; và Tiến Sĩ Triết Học về Lãnh Đạo Giáo Dục và Phương Pháp 
Nghiên Cứu, với bằng phụ về Chính Sách Giáo Dục, từ Đại Học Florida Atlantic. 
 
Tôi tự hào chào đón Tiến Sĩ Cheryl Proctor với tư cách là thành viên mới của ban lãnh đạo điều hành của 
sở học chánh. Tôi tin tưởng rằng cô ấy chia sẻ sự cam kết kiên định của chúng tôi trong việc hỗ trợ các 
cộng đồng trường học, kỳ vọng cao vào việc thúc đẩy và nâng cao kết quả của học sinh, và mục tiêu đạt 
được sự tiến bộ có chủ đích đối với tầm nhìn vision của hệ thống trường học của chúng tôi. 
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