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Giáo viên Trường Tiểu Học Whitman nhận được 
$25,000 Giải thưởng Nhà giáo dục Milken 

Khi Cô Janet Do đến làm việc tại Trường Tiểu Học Whitman vào Thứ Hai, cô không biết điều gì 
đang chờ đợi cô. Cô Do, một giáo viên lớp một, đã được trao Giải thưởng Nhà giáo dục Milken 
trị giá 25.000 đô la trong một buổi lễ bất ngờ tại trường học ở khu Đông Nam Portland. 

Buổi lễ gồm có Giám Đốc Sở Học Chánh Guadalupe Guerrero và Tham Mưu Trưởng các trường 
học Kregg Cuellar cũng như Bà Carmen Xiomara Urbina, phó giám đốc Bộ Giáo Dục Oregon. 

 “Cô là một giáo viên xuất sắc,” Bà Helen Nolen, hiệu trưởng tạm thời của Trường Whitman nói. 
"Cô làm việc rất tốt với các đồng nghiệp của mình, được tôn trọng và đang làm một công việc 
tuyệt vời để xây dựng một cộng đồng của các học viên." 

Giải thưởng Nhà Giáo dục Milken (Milken Educator Awards), dành cho các nhà giáo dục K-12, 
được tạo ra 30 năm trước bởi Quỹ Gia đình Milken. Họ nhắm mục tiêu “các chuyên gia giáo dục 
bắt đầu cho đến cấp trung nghề nghiệp cho những thành tựu đáng chú ý của họ và, đáng kể 
hơn, cho sự hứa hẹn về những gì họ sẽ đạt được trong tương lai.” Ngoài giải thưởng tiền tệ, 
người thắng giải có quyền truy cập vào mạng lưới và các công cụ phát triển trong suốt sự nghiệp 
của họ. 

Giải thưởng Milkens đôi khi được gọi là "Giải Oscar về giảng dạy" bởi vì giải thưởng được trao 
trong các nghi lễ bất ngờ. Các thí sinh được xác định qua một quy trình bảo mật, và các nhà giáo 
dục không thể nộp đơn xin và không biết rằng họ đang được xem xét. Họ được đánh giá dựa 
trên một bộ tiêu chuẩn (set of criteria) của một hội đồng được chỉ định bởi các bộ giáo dục tiểu 
bang, với sự chấp thuận cuối cùng của Quỹ. 

Cô Do trở thành nhà giáo dục thứ 12 của Sở Học Chánh Portland thắng giải Milken. Những người 
thắng giải thuộc PPS trước đây (một số trường đã thay đổi tên hoặc không còn tồn tại): 

• Cô Teresa Chan Seidel, Trường Trung Cấp Robert Gray, 2013 
• Tiến Sĩ Bonnie E. Robb, Trường Clark, 2008 
• Cô Elisa Schorr, Pursuit of Wellness Education tại Trường Trung học Roosevelt, 2007 
• Cô Tamala M.W. Newsome, Trường Tiểu Học John Ball, 2004 
• Cô Judy Madden Bryant, Trường Tiểu Học Humboldt, 2002 
• Cynthia MacLeod, Trường Tiểu Học Sabin, 1996 
• Ông Michael Jordan, Trung Tâm Sabin Early Childhood Education Center, 1994 
• Cô Robin Lindsley, Trường Tiểu Học Boise-Eliot, 1994 
• Cô Alcena Boozer, Trường Trung Học Jefferson, 1993 
• Cô Betty Campbell, Trường Tiểu Học Boise-Eliot, 1991 
• Cô Deanna Woods, Trường Trung Học Wilson, 1991 

https://www.milkeneducatorawards.org/about/fact-sheet/
https://www.milkeneducatorawards.org/about/criteria-for-selection/
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