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Thông báo Tân Hiệu Trưởng của Roosevelt, KD Parman
Tháng Tư 2019

Kính Gửi Cộng Đồng Roosevelt,

Hôm nay tôi rất vui mừng thông báo rằng KD Parman đã chấp nhận lời đề 
nghị của chúng tôi để trở thành hiệu trưởng tiếp theo tại  
Roosevelt High School.

KD đến Roosevelt từ Grant High School, nơi bà giữ chức Phó Hiệu Trưởng 
từ năm 2015. Trong thời gian ở cương vị đó, KD đã lãnh đạo nhiều nỗ lực 
và chức năng quan trọng, bao gồm học tập chuyên nghiệp, phục hồi tín 
dụng, Giáo Dục Đặc Biệt, bố trí chương trình giảng dạy của trường và 
việc đánh giá và quản lý giáo viên về các nhân viên. Bà đã phục vụ tại các 
trường PPS từ năm 2002, bắt đầu sự nghiệp ở đây với tư cách là giáo viên 
khoa học tại George Middle School. 

Đây sẽ là một dạng trở về nhà xưa cho KD, khi còn là học sinh bà dạy tại RHS 
năm 2002-3, sau đó giảng dạy tại George Middle School trước khi trở lại RHS 
năm 2013-15 tại Roosevelt với tư cách là giáo viên, huấn luyện viên giảng dạy 
và trưởng khoa. Bà yêu trường và cộng đồng trường học và vô cùng phấn khởi khi trở lại làm hiệu trưởng.

KD được biết nhiều là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong các lĩnh vực bao gồm cải cách trường học và phát 
triển nghề nghiệp, và công việc của bà đã dẫn đến các giải thưởng cấp địa phương và quốc gia cho các 
sáng kiến bao gồm khoa học và công nghệ, và quản lý môi trường. Tôi tin tưởng rằng niềm đam mê của K.D. 
về giáo dục cho dân số đã từng thiếu được phục vụ, kinh nghiệm là một giáo viên và quản trị viên và nhiều 
lĩnh vực về lợi ích và chuyên môn, sẽ là tài sản to lớn khi bà đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Roosevelt.

KD có bằng Cử nhân Khoa học của William Smith College và bằng MEd và EdD của bà tại  
Portland State University

Thông báo này đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường dành cho KD Parman và Roosevelt, và cũng là 
kết thúc quá trình của chúng tôi để tìm ra nhân sự phù hợp cho vị trí quan trọng này. Nhiều người trong số 
quý vị đã tham gia vào quá trình trong cộng đồng Roosevelt, mà đã tham gia với chúng tôi tại các diễn đàn 
cộng đồng của chúng tôi và cho chúng tôi và các ứng cử viên của chúng tôi biết điều gì là quan trọng đối 
với quý vị, các học sinh và các gia đình chúng tôi phục vụ. Chúng tôi đánh giá cao thời gian các học sinh, 
cộng đồng và nhân viên hỗ trợ cho lựa chọn này.

Tôi biết quý vị sẽ nghe trực tiếp từ KD trong những ngày sắp tới. Trong lúc này, xin hãy cùng tôi chào mừng 
bà ấy trở lại Roosevelt High School với tư cách là tân hiệu trưởng của trường.

Trân trọng, 
Joe LaFountaine 
Area Assistant Superintendent
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