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Thông Báo Hiệu Trưởng Tạm Thời tại Trường Rose City 
Park, Michael Bacon
Tháng 9 năm 2021

Kính gửi cộng đồng Trường Rose City Park,

Tôi vui mừng thông báo ông Michael Bacon, một trong những 
nhà lãnh đạo của sở học chánh trong chương trình Song Ngữ 
Hội Nhập, sẽ làm hiệu trưởng tạm thời tại Trường Tiểu Học 
Rose City Park trong năm học 2021-22.

Ông kế nhiệm Jeremy Cohen, người đã làm hiệu trưởng 
Trường Rose City Park từ năm 2018 và đang đảm nhận một 
chức vụ bên ngoài sở học chánh. Chúng tôi cám ơn Hiệu 
Trưởng Cohen đã làm việc chăm chỉ và tận tâm đối với các học 
sinh của chúng tôi.

Trong hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ông 
Michael đã thu được kiến thức và các kỹ năng để xây dựng một môi trường học tập tích cực 
và tập trung quan trọng cho sự thay đổi có tác dụng chuyển đổi nhằm tạo ra sự khác biệt 
cho các học sinh. Kể từ năm 2013, ông Michael phục vụ trong chương trình Song Ngữ Hội 
Nhập tại văn phòng trung ương, đầu tiên là trợ lý giám đốc, sau đó là giám đốc bắt đầu 
từ năm 2017. Trong vai trò đó, ông đã lãnh đạo và tổ chức 16 chương trình DLI của Sở Học 
Chánh Portland, bằng năm ngôn ngữ, bao gồm chương trình Song Ngữ Hội Nhập Tiếng 
Việt tại Trường Rose City Park.

Trong thời gian làm trợ lý giám đốc, ông đã giúp thành lập chương trình Song Ngữ Hội 
Nhập tiếng Việt trong PPS. Trước đó, ông đã làm việc 10 năm với tư cách là Điều Phối Viên 
Thành Tích Hội Nhập và Giáo Viên Nhiệm Vụ Đặc Biệt, giúp hướng dẫn việc phát triển 
chuyên môn, chương trình và giáo trình cho 10 chương trình DLI bằng bốn ngôn ngữ.

Ông Michael bắt đầu sự nghiệp với tư cách là giáo viên Tiếng Anh như Ngôn Ngữ Thứ Hai 
tại một trường trung cấp ở Nhật Bản. Ông gia nhập PPS vào năm 1995 với tư cách là giảng 
viên cho một dự án thí điểm tiếng Nhật, sau đó dạy tiếng Nhật và tiếng Anh và Khoa Học 
Xã Hội tại Trường Trung Cấp Mt. Tabor trong tám năm.

Ông Michael tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Học Chính Trị, với bằng phụ tiếng Nhật, tại Trường 
Đại Học Whitman; và bằng Thạc Sĩ Giáo Dục và Giấy Phép Hành Chính từ Đại Học Portland 
State.

Hãy cùng tôi chào đón Hiệu Trưởng Bacon đến Trường Rose City Park.

Shawn Bird, Ed.D. 
Phó Giám Đốc, Giảng Dạy & Cộng Đồng Trường Học
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