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Ông James Jeffrey-West của Trường Madison được 
vinh danh là giáo viên xuất sắc của năm trong khu 
vực 
Giáo viên James Jeffrey-West của Trường Trung Học Madison đã được vinh danh là Giáo viên 
Xuất sắc Khu vực của năm 2021 tại Oregon. Ông Jeffrey-West dạy học năm thứ bảy tại Trường 
Madison và đã làm giáo viên 22 năm, đã thắng trong khu vực được bao gồm bởi Khu Dịch vụ 
Giáo dục Multnomah. 

Ông Jeffrey-West, giáo viên môn khoa học xã hội, là một trong 15 giáo viên thắng giải khu vực 
hiện đang được đề cử cho Giải thưởng Giáo viên Xuất sắc của năm toàn tiểu bang Oregon. Một 
giáo viên PPS khác, cô Mercedes Muñoz của Trường Trung Học Franklin, đã thắng giải thưởng 
toàn tiểu bang 2020.  Chương trình Giáo viên Xuất sắc của năm toàn tiểu bang Oregon được Bộ 
Giáo dục Oregon đặt ra với sự hợp tác của Xổ số Oregon. 

Ông Jeffrey-West đã từng là người tranh đấu cho môn học Nghiên cứu Dân tộc và Tâm lý học AP 
tại Madison. Ông đã làm việc trong Ủy ban Giám sát Nghiên cứu Dân tộc của Sở Học Chánh 
Portland và hiện đang phục vụ trong Ban Nội dung môn học Nghiên cứu Dân tộc của Tiểu Bang 
Oregon. Ông đã phát triển môn Tâm lý học AP tại Madison từ một phần lên bốn, biến nó thành 
môn AP lớn nhất tại trường. 

Mỗi ngày trong trường, ông Jeffrey-West được nhìn thấy ngồi ăn trưa trong thời gian chuẩn bị 
giảng dạy của mình vì ông ta biến lớp học của mình thành một trung tâm hoạt động trong bữa 
ăn trưa, tiếp đón từ 10 đến 25 học sinh với thức ăn vặt và bánh mì sandwich (do ông cung cấp 
hoặc được tặng), cho các buổi học cho các kỳ thi sắp tới, và các trò chơi đố Kahoots thường 
xuyên. Trong lá thư trao giải thưởng, ông được ca ngợi vì khả năng xây dựng niềm tin và mối 
quan hệ với các học sinh độc đáo của Trường Madison. Gần 70% học sinh Madison đủ điều kiện 
ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá, và các học sinh nói 35 ngôn ngữ tại nhà. 

“Trong suốt những năm qua, ông vẫn không hề lưỡng lự trong những cam kết của mình với 
những kỳ vọng cao, sự xuất sắc trong học tập và cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh,” ông 
Adam Skyles, hiệu trưởng Trường Madison, đã viết trong lá thư đề cử của mình. “Một trong 
những ưu điểm lớn nhất của ông là bảo đảm cho các học sinh biết rằng ông ta quan tâm đến họ 
như một cá nhân.” 

Ông Jeffrey-West và những người thắng trong khu vực khác được giải thưởng $500. Họ được đề 
cử bởi các học sinh, đồng nghiệp, quản trị viên, bạn bè hoặc thành viên gia đình cho giải thưởng, 
và được lựa chọn bởi một hội đồng đại diện khu vực. Giáo viên Xuất sắc của năm 2021 toàn tiểu 
bang Oregon sẽ được công bố vào mùa thu. 
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