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Thông báo hiệu trưởng mới của Trường James 
John, Tiến sĩ John Melvin Jr.
Tháng 7 năm 2018
Kính gửi cộng đồng Trường James John,

Tôi vui mừng thông báo Tiến sĩ John Melvin Jr là hiệu trưởng 
mới của Trường Tiểu Học James John. Ông John là một nhà 
lãnh đạo đa ngôn ngữ với một kinh nghiệm uyên thâm dẫn dắt 
các trường tiểu học.

Ông John đến với chúng tôi từ khu vực Vịnh California, nơi ông 
từng lãnh đạo trường tiểu học trong mười năm qua. Trong năm 
qua, Ông John là Chuyên Viên Can Thiệp Thanh Thiếu Niên tại 
Trường Tiểu Học Cherryland lãnh đạo chương trình đánh giá, 
can thiệp và các trường học cộng đồng. Trước đó, ông là Hiệu 
trưởng tại hai trường tiểu học ở Hayward và Oakland, California. 
Từ năm 2008 đến năm 2013, ông lãnh đạo Trường Tiểu Học 
Lincoln của Oakland, nơi phục vụ học sinh và gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn và mới nhập cư. Dưới sự hướng dẫn của ông, 
Trường Lincoln đã giành được giải thưởng National Blue Ribbon 
và bốn giải thưởng Thành tựu học tập Title I.

Từ năm 2013 đến năm 2017, Ông John là hiệu trưởng của Trường Tiểu Học Fairview ở 
Hayward, phục vụ tập thể học sinh thiểu số với tình trạng kinh tế thấp. Ông đã hướng dẫn 
nhân viên tích hợp các thực hành văn hóa và đáp ứng ngôn ngữ vào việc giảng dạy trong 
lớp học, và đồng sáng tạo sứ mệnh và tầm nhìn của trường với giáo viên để hướng nhân 
viên theo cùng một tư tưởng.

Trước khi chuyển sang làm phó  hiệu trưởng ở Oakland, Ông John là giáo viên tiếng Anh và 
Lịch sử tại trường Trung học Bret Harte của Oakland. Dưới sự hướng dẫn của ông, các học 
sinh đã nâng cao thành tích Anh ngữ của họ từ 10 đến 15 phần trăm mỗi năm.

Trước khi tham gia vào sự nghiệp giáo dục, Ông John sống ở Ấn Độ năm năm, đầu tiên là 
cố vấn cho cơ quan CARE International, sau đó làm giám đốc chương trình cho Đại học 
Wisconsin. Ông John nói thông thạo tiếng Hindi cũng như đàm thoại tiếng Pháp và tiếng 
Tây Ban Nha.

Ông John lấy bằng Cử nhân Xã hội học từ trường Đại học Hamilton ở Clinton, New York và 
bằng Thạc sĩ Giáo dục từ Đại học Mills ở Oakland. Vào năm 2017, ông đã hoàn thành bằng 
Tiến sĩ Giáo dục tại Đại học California, Berkeley.

Xin hãy cùng tôi chào đón Ông John đến Trường Tiểu Học James John.

Guadalupe Guerrero, Giám đốc Sở học chánh 

Dr. John Melvin Jr.


