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Giới thiệu Hiệu trưởng kế tiếp tại Trường Wilson
Ngày 12 Tháng Ba, 2019

Cộng đồng Wilson thân mến,

Ngày hôm nay tôi rất vui mừng được chia sẻ với quý vị ông Filip 
Hristić sẽ bắt đầu làm hiệu trưởng Trường Trung Học Wilson 
vào Tháng Bảy. Ông Filip là một quản trị viên PPS rất được kính 
trọng, người đã có năm năm làm hiệu trưởng tại Trường Trung 
Học Roosevelt.

Trong số nhiều thành tựu trong thời gian làm việc tại Roosevelt, 
Ông Filip đã lãnh đạo trường qua chiến dịch hiện đại hóa trường 
học 100 triệu đô la. Dưới sự lãnh đạo của ông, Roosevelt đạt tỷ lệ 
nhập học và tốt nghiệp cao nhất trong hơn 10 năm, với tỷ lệ tốt 
nghiệp tăng từ 53% năm 2014 lên trên 70% vào năm 2017 và 2018. 
Sĩ số học sinh tăng lên 1.000 học sinh năm 2018, tăng thêm 150 học 
sinh từ năm 2017.

Ông Filip cũng hỗ trợ phát triển các chương trình Giáo dục Kỹ thuật 
Nghề nghiệp và thiết lập một hệ thống hỗ trợ đa cấp tại Roosevelt, giúp tăng thành tích của học 
sinh và giảm giới thiệu kỷ luật. Roosevelt cũng đã chứng kiến sự phát triển của các nhóm lãnh 
đạo học sinh sôi nổi trong thời gian ông Filip ở đây.

Trước khi đến Roosevelt, Ông Filip là hiệu trưởng tại Creative Science, một trường tùy chọn 
chuyên môn PPS K-8, trong ba năm. Ông cũng từng là hiệu trưởng trong hệ thống trường học nhỏ 
của Trường Trung Học Newberg và là giáo viên ở Massachusetts.

Cho đến khi ông Filip tham gia Wilson vào Tháng 7, trường sẽ tiếp tục được lãnh đạo bởi cô 
Maude Lamont, người đột nhiên và bất ngờ được yêu cầu đảm nhận vai trò hiệu trưởng tạm thời 
trong những tuần đầu tiên của năm học và cô đã giữ sự ổn định trong khi chúng tôi đã tiến hành 
tìm kiếm một hiệu trưởng mới. Thay mặt cho toàn bộ nhóm lãnh đạo của sở học chánh, tôi muốn 
cám ơn cô Maude cho sự lãnh đạo của cô ấy trong quá trình chuyển đổi này

Con đường của ông Filip trở thành hiệu trưởng kéo dài nhiều dặm. Ông ấy là người gốc Serbia và 
đến Hoa Kỳ cùng gia đình khi học lớp bảy. Sau khi tốt nghiệp trung học ở New Jersey, ông tiếp 
tục học lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật và Thạc sĩ Giáo dục từ Đại học Boston trước khi hoàn thành 
khóa đào tạo hiệu trưởng tại Harvard. Ông Filip (tên họ được phát âm là h-REES-tich), không xa lạ 
gì với cộng đồng Wilson, với hai đứa con của ông đều học tại các trường PPS trong khu hàng xóm. 
Tôi tin rằng ông ấy sẽ là một phù hợp lý tưởng.

Xin hãy cùng tôi chào đón Hiệu trưởng Hristić đến Trường Trung Học Wilson.

Joe LaFountaine 
Phó Giám Đốc Khu Cực
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