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Cô Julie Esparza Brown nêu gương tốt là thành viên 
phụ nữ Latin đầu tiên trong Hội đồng Giáo dục  
Khi Cô Julie Esparza Brown lớn lên, cô không bao giờ hình dung ra một tương lai trong học viện 
phục vụ các thế hệ giáo viên tương lai. Cô Esparza Brown là một người Chicana thế hệ thứ ba, 
lớn lên ở Encinitas, một cộng đồng bãi biển ở Quận  San Diego, nơi cha mẹ của cô làm việc lao 
động đấu tranh để phá vỡ khuôn mẫu của những gì mong đợi của con cái họ. 

“Mẹ tôi thích đọc sách và giúp chuẩn bị cho tương lai của tôi,” Cô Esparza Brown, phó chủ tịch 
Hội đồng Giáo dục PPS nói. “Đọc sách và giáo dục mở ra nhiều cánh cửa.” 

Kinh nghiệm của Cô Esparza Brown đã định hình phương pháp làm việc của cô với tư cách là một 
thành viên Hội đồng Quản trị và công việc của cô với tư cách là một giáo sư tại Khoa Giáo dục 
Đặc biệt của Đại học Portland State. Giáo dục đại học của chính cô ấy có thể đạt được bởi học 
bổng và trợ cấp, và lấy cảm hứng từ những cánh cửa mở ra cho cô ấy, cô ấy đã xin đuợc tài trợ 
hơn 5 triệu đô la để cung cấp học phí cho các sinh viên song ngữ/đa văn hóa muốn trở thành 
giáo viên. 

Cô Esparza Brown phải đối mặt với những cuộc đấu tranh văn hóa trong cuộc đời. Cha cô đã 
được gửi đến một "trường học Mỹ hóa" khi là một đứa trẻ sống ở Quận San Diego, nơi ông đã 
nhận được nền giáo dục thấp kém. Là một sinh viên tại Đại học Willamette vào cuối những năm 
1970, Cô Esparza Brown là một trong năm sinh viên Latin trong khuôn viên đại học ở Salem. Cô 
nhớ là bị cảnh sát sách nhiễu và bắt ngừng xe lại trong khi lái xe qua miền Nam Oregon. 

Bởi vì những kinh nghiệm này và những trải nghiệm khác, Cô Esparza Brown khao khát muốn 
cung cấp cho tất cả học sinh cơ hội công bằng, điều mà cô tin là đặc biệt quan trọng trong môi 
trường chính trị và xã hội hiện tại. 

"Môi trường thật đáng sợ cho các gia đình và trẻ em da màu bây giờ," cô nói. "Thực tế chính trị 
và pháp lý gây ra sự không ổn và căng thẳng cho nhiều học sinh, vì vậy rất quan trọng hơn bao 
giờ hết để chúng ta hiểu được nhu cầu của tất cả học sinh và cộng đồng của chúng ta." 

Lễ kỷ niệm Tháng Di sản Tây Ban Nha, Ngày 15 Tháng 9 đến Ngày 15 Tháng 10, mang hy vọng trở 
lại cho Cô Esparza Brown. Cô đã tranh cử một vị trí trong Hội đồng Quản trị Giáo dục PPS năm 
2015 để tạo sự khác biệt trong cuộc sống của các học sinh dễ bị tổn thương. Ông Martin 
Gonzalez là thành viên Hội đồng người Latin đầu tiên của PPS, phục vụ từ 2009-2013. Cô Esparza 
Brown là người phụ nữ Latin đầu tiên được bầu. 

"Tôi không thấy bất cứ ai trông giống tôi ở vị trí lãnh đạo khi tôi lớn lên," cô nói. “Tôi muốn làm 
gương tầm quan trọng của việc tham gia vào cộng đồng của chúng ta, đặc biệt cho các sinh viên 
da màu. Tìm ra ưu điểm của mình và đóng góp, chia sẻ quan điểm độc đáo của mình.” 

Khi cô là một học sinh năm thứ tư trung học, một giáo viên đã giúp Cô Esparza Brown hình dung 
ra những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Cô nhận được học bổng toàn phần để theo học 
tại Willamette, nơi cô học về Liệu pháp Âm nhạc. Cô tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ từ Đại học 
Portland State, nơi cô là giáo sư dạy, nghiên cứu và viết cho các ấn phẩm quốc gia với trọng tâm 
là giáo dục đặc biệt cho học sinh song ngữ. Nghiên cứu hiện tại của cô tập trung vào việc hỗ trợ 
nhu cầu đọc viết của các học sinh, đặc biệt là những người mới học tiếng Anh. 
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Năm 2019, cô sẽ phát hành một cuốn sách mà cô đồng tác giả, “Hỗ trợ Người mới học Tiếng Anh 
trong Lớp học - Các Thực hành Tốt nhất cho việc Phân biệt việc Tiếp nhận Ngôn ngữ với các 
Khuyết tật Học tập”. 

Gia đình cũng quan trọng đối với Cô Esparza Brown. Cô có ba đứa con và hai đứa cháu sống ở 
vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và California. Trong thời gian rảnh rỗi, cô thích đi du lịch, đọc 
sách, nấu ăn, nghe nhạc, coi hát, chơi piano và đi bộ leo núi.  

Khi Cô Esparza Brown bước vào năm thứ tư trong Hội đồng quản trị, cô không có dấu hiệu chậm 
lại. 

"Chúng tôi đang ở trong một kỷ nguyên mới với sự lãnh đạo mới với các tiềm năng vô hạn," cô 
nói. “Chúng tôi đang làm cho PPS hiệu quả hơn và có các phương cách để thu hẹp khoảng cách 
thành tích. Chúng tôi có một quá trìnhlịch sử của các giáo viên, nhân viên và phụ huynh tận tâm. 
Hãy xem việc thông qua trái phiếu mới nhất. Và chúng tôi cần phải nhớ rằng chúng tôi đang xây 
dựng trên lưng của những người tiền nhiệm.” 

-Rosie Fiallo 


