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Thông báo hiệu trưởng mới của Trường 
Sellwood Middle School Ông Karl Newsome
Tháng 6 năm 2017

Kính thưa cộng đồng Trường Trung Học Cấp Hai Sellwood,

Tôi rất vui mừng thông báo Ông Karl Newsome là hiệu trưởng mới 
của Trường Trung Học Cấp Hai Sellwood. Ông Karl là hiệu trưởng 
gần đây nhất tại Astor và làm phó hiệu trưởng tại Sellwood từ năm 
2006 đến năm 2010.

Ông Karl nhận được bằng Thạc sĩ Khoa học về chính sách, cơ sở và 
nghiên cứu hành chính từ Đại học Portland State năm 2006. Ông 
đã theo học tại một số trường đại học, bao gồm Đại học Oakwood 
ở Huntsville, Alabama, nơi ông nhận bằng Cử nhân về Lịch sử vào 
năm 1982.

Ông Karl bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Jacksonville, Florida, 
chuyên về môn xã hội học và sinh học. Sau khi chuyển đến Portland, 
ông đã dạy tại các trường trung học cấp hai Harriet Tubman và 
Jackson trước khi bước vào các cấp lãnh đạo làm phó hiệu trưởng 
trường Sellwood. Ông chuyển đến Astor K-8 vào năm 2010 làm phó 
hiệu trưởng, sau đó được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của trường này 
và phục vụ từ năm 2011 đến hiện tại.

Ông Karl vui mừng khi trở lại Sellwood trong vai trò lãnh đạo, và nói rằng ông vẫn say mê việc giảng 
dạy và học tập như ông đã làm trong ngày đầu tiên của mình trong lĩnh vực giáo dục cách đây 31 
năm. Ông ta hy vọng sẽ nối lại các mối liên hệ khi còn làm phó hiệu trưởng và mong muốn tạo ra 
những mối quan hệ mới trong cộng đồng. “Tôi vẫn nhớ New Seasons BBQs, nơi chúng tôi có thể giới 
thiệu các ban nhạc jazz và marimba của chúng tôi,” ông ta nói.

Mục tiêu của ông đối với Sellwood là tiếp tục hỗ trợ thành tích học tập mạnh mẽ của cũng như sự 
phong phú mà các môn tự chọn - được minh chứng bằng các chương trình của trường qua các lớp 
tiếng Tây Ban Nha, nghệ thuật, báo chí, P.E. và hơn thế nữa.

Cả hai đứa con của Ông Karl đã học trong PPS, và vợ ông  ta là cựu học sinh các trường PPS và hiện 
là hiệu trưởng Trường Tiểu Học Rosa Parks. Ông ta thích các mô hình đường sắt xe lửa, âm nhạc, 
đọc sách, nấu nướng, thể thao, đi du lịch và suy nghĩ trầm lặng.

Xin cùng tôi chúc mừng Ông Karl về công việc mới của ông là hiệu trưởng trường Sellwood 
Middle School.
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