
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Các nhà lãnh đạo từ Trường Jason Lee, Woodlawn 
phục vụ như là các người ủng hộ cho các học sinh 
Latinh toàn quốc  

Hai nhà lãnh đạo trường học từ Sở Học Chánh Portland đã được chọn làm thành viên cho một tổ 

chức quốc gia ủng hộ các học sinh Latinh và người mới học tiếng Anh. 

Ông Isaac Cardona, hiệu trưởng Trường Tiểu Học Jason Lee, và cô Alma Velazquez, trợ lý hiệu 

trưởng Trường Woodlawn PK-5, nằm trong số 15 lãnh đạo trường học trên toàn quốc được 

chọn làm thành viên cho Học Viện Quốc Gia cho Các Lãnh Đạo Trường Học Latinh fellows for the 

National Institute for Latino School Leaders (NILSL).  

“Họ là những nhà lãnh đạo có uy tín và lịch sử trong cộng đồng của họ, họ không ngừng phát 

biểu và đã chứng minh được tác động, và họ mang đến những quan điểm đa dạng như những 

giáo viên dày dạn kinh nghiệm, các nhà lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, hiệu trưởng và các 

chuyên gia về vấn đề học sinh,” tổ chức này cho biết trong một thông cáo báo chí về những 

thành viên được chọn từ một nhóm ứng viên cạnh tranh. 

Ông Cardona đã phục vụ Trường Jason Lee từ năm 2015, khi ông bắt đầu làm trợ lý hiệu trưởng 

và trở thành hiệu trưởng vào năm 2016. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho sự công bằng, và đã 

thiết lập nhiều cách để kết nối với các học sinh và gia đình, bao gồm sự kiện WatchDOGS (Dads 

of Great Students) event mang các cha, ông bà, chú bác và các thành viên khác trong gia đình 

đến một buổi tối ăn pizza, trò chơi và gắn kết, và sự kiện weekly “Morning Mile” walk and run   

đi bộ và chạy bộ hàng tuần vào buổi sáng để khuyến khích các học sinh và phụ huynh tham gia 

các hoạt động thể chất. Các sự kiện luôn được điều chỉnh để phù hợp với văn hóa Trường Jason 

Lee, bao gồm một cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đáng kể. 

Cô Velazquez đang phục vụ năm thứ hai với tư cách là phó hiệu trưởng sau khi làm giáo viên 

song ngữ và giáo viên với nhiệm vụ đặc biệt ở PPS kể từ năm 2009. Là con gái của công nhân 

nông trại di cư, cô Velazquez từ lâu đã là người ủng hộ các học sinh và gia đình gốc Tây Ban Nha, 

và nỗ lực của cô trong việc tham gia các học sinh trong các cuộc thảo luận về chủng tộc và công 

lý đã mang lại cho cô Giải thưởng Học tập và Giảng dạy. 

Nhóm NILSL 2019 bao gồm các nhà giáo dục từ California, Arkansas, Colorado, Michigan, 

Missouri, Ohio, Oregon, Tennessee và Texas. Tổ chức NILSL được thành lập vào năm 2011 bởi 

UnidosUS (trước đây gọi là Hội đồng Quốc gia La Raza) hợp tác với Quỹ Bill & Melinda Gates. Tổ 

chức chuẩn bị các nhà lãnh đạo giáo dục và cộng đồng có kinh nghiệm để ủng hộ các chính sách 

cấp quốc gia và tiểu bang để tăng cường sự giáo dục của các học sinh Latinh và các người mới 

học tiếng Anh. 

Ông Cardona và cô Velazquez đã tham gia vào một khóa đào tạo đầu tháng này ở Nashville, 

Tenn.  
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