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Thông báo Hiệu Trưởng mới Trường Scott Cô 
Gina Roletto
Tháng 7 năm 2017

Kính thưa Cộng Đồng Scott,

Tôi vui mừng thông báo Cô Gina Roletto, từng là phó hiệu trưởng của 
Trường Cesar Chavez K8 từ năm 2013, sẽ là hiệu trưởng tạm thời của 
Trường Scott K-8 cho năm học 2017-18. Cô Gina đã làm việc với PPS từ 
năm 2011, trước tiên làm phó hiệu trưởng của Trường Vernon K-8.

Cô Gina mang lại nhiều kinh nghiệm cho cộng đồng Scott. Cô đã có 
một sự nghiệp lâu dài và thành công tại Khu Học Chánh Hillsboro. 
Bắt đầu từ năm 1998, cô dạy các lớp tiểu học và trung học cấp hai và 
làm việc như một chuyên gia ESL, người đã tăng cường giao tiếp giữa 
trường và gia đình. Trong năm 2007, cô đảm nhận vai trò lãnh đạo 
như là một huấn luyện viên hướng dẫn tại một số trường học để thực 
hiện mục tiêu học vấn của sở học chánh. Trong hai mùa hè, Cô Gina 
cũng từng là Điều phối viên Chương Trình Migrant Mùa Hè K-12. Sau 
đó cô từng giữ chức vụ Giám Thị và Điều phối viên Chương Trình IB 
tại Trường Trung học cấp hai South Meadows với trọng tâm là tạo ra 
một môi trường học tập trong một trường học hoàn toàn mới.

Cô Gina có bằng Cử nhân Thực Vật Học và Thạc sĩ Giảng dạy của Đại 
học Washington. Cô cũng có giấy chứng nhận dạy ESOL và giấy phép hành chính của Đại Học Lewis 
and Clark. Cô Gina phục vụ trong Ủy ban Công việc Hội Phụ huynh Giáo viên PPS, tiếp tục phục vụ 
trong hội đồng quản trị Oregon Association of Latino, và gần đây đã được mời phục vụ trong Ủy ban 
Cố vấn Duyệt xét Ranh giới toàn khu học chánh. 

Cô Gina nói rằng với tư cách là một nhà lãnh đạo giáo dục song ngữ và văn hoá hai nước, cô dự định 
sẽ hỗ trợ các nhân viên và cộng đồng Scott trong công việc tiếp tục của họ để cung cấp sự tiếp cận 
với sự giảng dạy nghiêm ngặt và các nguồn lực cho các học sinh. Cô muốn mang phong cách lãnh 
đạo của mình như phản ảnh và nâng cao vị thế của các nhân viên và học sinh đến Trường Scott khi 
họ tiếp tục xây dựng dựa trên những ưu điểm sẽ dẫn đến gia tăng thành tích. Cô Gina rất mong muốn 
được học hỏi hiểu biết về cộng đồng Scott, và mong muốn hợp tác với cộng đồng để làm những điều 
tốt nhất cho các học sinh.

Cô Gina cảm thấy để tiếp tục việc học tập của chính mình, lắng nghe các quan điểm khác nhau luôn 
là điều quan trọng. Cô thích dành thời gian với gia đình, và xem thể thao và các buổi hòa nhạc.

Xin hãy cùng tôi chúc mừng Cô Gina Roletto được chỉ định làm hiệu trưởng tạm thờ Trường Scott.
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