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Thông báo hiệu trưởng mới của Boise-Eliot/ 
Humboldt, Kaveh Pakseresht
Tháng Bảy 2018

Kính gửi Cộng đồng Trường Boise-Eliot/Humboldt,

Tôi vui mừng thông báo Ông Kaveh Pakseresht sẽ đảm nhiệm 
chức vụ hiệu trưởng trường Boise-Eliot/Humboldt. Ông ấy là 
một người mà nhiều quý vị đã quen biết với vai trò trợ lý hiệu 
trưởng dưới thời Ông Kevin Bacon trong hai năm qua, và sự 
quen thuộc đó sẽ giúp ích nhiều khi Trường BEH chuyển tiếp 
từ trường PK-8 thành PK-5 trong năm nay.

Chúng tôi chúc Ông Kevin, người từng là hiệu trưởng BEH 
trong năm năm, mọi điều tốt lành và cám ơn sự phục vụ của 
ông ấy.

Ông Kaveh là một nhà giáo dục giàu kinh nghiệm đã dành toàn 
bộ sự nghiệp của mình trong PPS. Hai năm qua, ông đã đóng 
một vai trò quan trọng tại BEH, lập kế hoạch và thực hiện lịch 
trình học tập, và cộng tác với các nhóm phụ huynh và các tổ 
chức cộng đồng là một phần quan trọng trong môi trường văn 
hóa độc đáo của trường.

Ông cũng có trách nhiệm quản lý trường học BEH hàng ngày, và ông giám sát, huấn luyện 
và đánh giá các giáo viên của trường.

Ông Kaveh bắt đầu làm việc tại PPS năm 2005 với tư cách là một huấn luyện viên can thiệp 
trị liệu. Ông đã nổi danh là một giáo viên giáo dục đặc biệt trong sở học chánh, sau đó sử 
dụng kinh nghiệm đó để trở thành một giáo viên TOSA giáo dục đặc biệt (giáo viên phân 
công đặc biệt huấn luyện các giáo viên khác) và trợ lý hiệu trưởng chương trình đặc biệt. 
Trong những vai trò đó, ông đã hướng dẫn phát triển nghề nghiệp toàn sở học chánh và 
huấn luyện giáo viên phổ thông về các phương pháp giáo dục đặc biệt. Ông đã đóng một vai 
trò quan trọng như là một liên lạc viên giữa hỗ trợ giáo dục phổ thông và giáo dục đặc biệt.

Ông Kaveh có bằng cử nhân về phát triển con người và nghiên cứu gia đình từ Đại học 
Oregon State, với đề tài phụ là kinh doanh. Ông đã có thêm bằng thạc sĩ về giáo dục đặc biệt 
từ Đại học Portland State, nơi ông cũng nhận được giấy phép hành chính của mình.

Xin hãy cùng tôi chúc mừng Ông Kaveh trở thành hiệu trưởng của Trường 
Boise-Eliot/Humboldt.
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