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Thông báo hiệu trưởng mới tại Trường 
Cleveland, cô Jo Ann Wadkins
Tháng 6 Năm 2020

Kính gửi cộng đồng Cleveland,

Tôi vui mừng thông báo cô Jo Ann Wadkins, một nhà giáo dục 
đầy nhiệt tình, đặt học sinh vào trung tâm của mọi quyết định, 
sẽ là hiệu trưởng mới tại Trường Trung Học Cleveland.

Cô Jo Ann thay thế ông Paul Cook là hiệu trưởng tạm thời để 
kết thúc năm học 2019-20 bắt đầu vào Tháng Hai sau khi ông 
Leo Lawyer từ chức. Chúng tôi cám ơn ông Paul đã bước vào 
và giữ cho trường ổn định trong một năm chưa từng có.

Cô Jo Ann là một nhà lãnh đạo giáo dục có khả năng và nhà 
tư tưởng có hệ thống chuyên sử dụng dữ liệu để thúc đẩy 
cải tiến. Cô đến Cleveland từ Trường Trung Học Lincoln, nơi 
cô đã phục vụ từ năm 2003, bao gồm hai năm cuối làm phó 
hiệu trưởng. Cô đóng vai trò lãnh đạo trong các chương trình 
và nhóm chính, bao gồm SCIP (Kế hoạch Cải tiến Trường học Liên tục), Tú tài Quốc tế, Hội 
đồng Trường học và các nhà lãnh đạo PLC. Cô là người liên lạc hành chính với các Nhóm 
Học Sinh Năm Thứ Nhất Thành Công  và hướng dẫn chương trình giảng dạy để phát triển 
lịch trình tổng thể và hướng dẫn khóa học.

Trước khi trở thành phó hiệu trưởng, cô Jo Ann làm giáo viên tại Lincoln trong 15 năm, 
giảng dạy môn vật lý IB, thiên văn học và Lý thuyết về Kiến thức, và năm 2007 đã thắng 
Giải thưởng Presidential Scholars Teacher Recognition Award từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Cô 
cũng là điều phối viên chương trình IB của Lincoln trong năm năm. Cô bắt đầu sự nghiệp 
của mình tại Chula Vista, California, dạy môn khoa học tại hai trường trung học từ năm 1992 
đến 2001.

“Cô Jo Ann là một nhà lãnh đạo giáo dục lành nghề với kinh nghiệm và đặc điểm trong 
nhiều lĩnh vực đa dạng khiến cô ấy trở thành ứng viên hoàn hảo cho vị trí này,” cô Kim Bliss, 
Điều phối viên IB của Lincoln và cựu hoc sinh tốt nghiệp năm 1998 tại Cleveland, viết trong 
thư giới thiệu.

Cô Jo Ann có bằng Cử nhân Vật lý từ Đại học Trinity và bằng Thạc sĩ Chương trình Giảng 
dạy và Hướng dẫn từ Đại học Texas tại Arlington.

Xin hãy cùng tôi chào đón Hiệu trưởng Wadkins đến Cleveland.

Shawn Bird, Ed.D. 
Tổng Giám Đốc các Trường Học Hiệu trưởng
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