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Thông báo Hiệu trưởng Chính thức trường Lent, 
Cô Nichole Berg
Tháng 4 Năm 2021

Cộng đồng Trường Lent thân mến,

Tôi vui mừng thông báo rằng Nichole Berg, người đang giữ chức 
hiệu trưởng tạm thời tại trường của quý vị, đã được bổ nhiệm chính 
thức làm hiệu trưởng Trường Lent.

Như quý vị đã biết, cô Nichole đã đảm nhận vai trò tạm thời vào tháng 
Giêng sau khi Richard Smith, người đã giữ chức vụ hiệu trưởng trường 
Lent từ năm 2018, nay đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng tại Trường 
Phổ thông Cơ sở Kellogg, sẽ mở cửa trở lại vào năm học tới. Chúng tôi 
đã tiến hành một quy trình chính thức để tuyển chọn hiệu trưởng và 
cuối cùng quyết định cô Nichole là ứng cử viên sáng giá nhất.

Nichole là một nhà giáo dục song ngữ, người luôn tận tâm kết nối 
với học sinh và cộng đồng, và thời gian làm hiệu trưởng tạm thời của 
cô ấy là quý giá khi mà trường Lent sẽ chuyển đổi từ trường K-8 sang 
trường tiểu học K-5 trong năm học tới.

Năm 2019, Nichole đến với PPS với vai trò đột phá là Người quản lý các Chương trình Thay đổi và 
Công bằng Môi trường. Vị trí này được cho là đầu tiên của loại hình này trong cả nước, Nichole đã 
tạo điều kiện cho các nhóm gồm các nhà giáo dục, học sinh và các đối tác cộng đồng để hỗ trợ việc 
tạo ra một môi trường chương trình giảng dạy K-12 và sự khởi đầu môi trường Tư vấn Công bằng 
cho Thanh thiếu niên PPS.

Trước khi làm việc tại PPS vào năm 2019, Nichole là nhà giáo dục với 16 năm trong ngành tại quê 
hương Madison, Wisconsin, là hiệu phó tại Trường phổ thông cơ sở Velma Hamilton. Là người Mỹ 
gốc Mexico thế hệ thứ ba, Nichole thông thạo tiếng Tây Ban Nha, cô đã dùng các kinh nghiệm trước 
đây của cô như là cố vấn song ngữ của toàn học khu cho các nhà giáo dục mới ra trường, giáo viên 
dạy song ngữ cấp phổ thông cơ sở và chuyên gia / bán chuyên nghiệp cấp tiểu học.

Cô cũng từng là trợ giảng tại trường Cao đẳng Edgewood, nơi cô dạy các nhà giáo dục song ngữ, 
và là nhân viên dịch vụ gia đình, giúp những người nông dân nhập cư và gia đình của họ kết nối với 
các dịch vụ giáo dục và các nguồn lực cộng đồng.

Nichole đã có bằng Cử nhân Văn học và Văn hóa Tây Ban Nha từ trường Đại học Wisconsin-Madison 
và bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Giáo dục Song ngữ từ trường Cao đẳng Edgewood, và nhiều giấy 
phép hành nghề.

Hãy cùng tôi chúc mừng Hiệu trưởng Berg.

Shawn Bird, Ed.D. 
Trưởng phòng trường học
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