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Giáo viên Trường Bridger Cô Michelle Nicola nhận 
được học bổng Fulbright  

Cô Michelle Nicola, vừa mới hoàn thành thời gian làm giáo viên nghệ thuật ngôn ngữ và giáo 
viên tiếng Tây Ban Nha tại trường Bridger, đã nhận được học bổng Fulbright để học tập tại 
Mexico. 

Cô Nicola, sẽ chuyển đến trường trung học Grant vào năm tới, là một trong 35 công dân Hoa Kỳ 
sẽ du học ở nước ngoài trong một học kỳ qua một khoản trợ cấp từ Bộ Ngoại giao và Hội đồng 
Học bổng J. William Fulbright. Cô sẽ học tại Mexico từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 1 tháng 12 trước 
khi bắt đầu làm giáo viên tiếng Tây Ban Nha và chuyên gia giảng dạy tại Trường Grant. 
 

Các học bổng Fulbright được trao tặng  dựa trên thành tích học tập và chuyên môn và tiềm năng 
lãnh đạo đã được chứng minh. Chương trình Fulbright là chương trình trao đổi quốc tế hàng đầu 
được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và được thiết kế để xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa những 
người ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Hơn 160 quốc gia tham gia. 

Cô Nicola dạy các học sinh lớp sáu đến lớp tám tại Trường Bridger. Năm 2014, cô được trao giải 
thưởng Xuất sắc Giảng dạy Sự Khoan dung (Teaching Tolerance Award for Excellence in 
Teaching) bởi Trung Tâm Southern Poverty Law Center. Cô phục vụ trong nhóm Lãnh đạo Ngôn 
ngữ Thế giới của PPS và Ủy ban Công bằng Khí hậu (Climate Justice), ủy ban “tìm cách nâng cao 
vị thế cho các nhà giáo dục và học sinh kiểm tra nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu cũng 
như các giải pháp tiềm năng, đồng thời ủng hộ lãnh đạo sở học chánh cung cấp các công cụ để 
làm như vậy.”  

 

 

 


