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Thông Báo Hiệu Trưởng Mới tại Trường Kellogg,
ông Richard Smith
Tháng 1, 2021
Kính gửi cộng đồng PPS,
Tôi vui mừng thông báo ông Richard L. Smith, một nhà lãnh đạo
giáo dục có uy tín và thành tựu, sẽ là hiệu trưởng của Trường
Trung Cấp Kellogg khi trường này mở cửa trở lại vào mùa thu
năm 2021.
Trường Kellogg sẽ mở cửa sau hai năm xây cất là một khuôn viên
trường học hiện đại hóa hoàn toàn trên cùng địa điểm Đông
Nam Portland đã đóng cửa vào năm 2006. Tòa nhà cũ, các phần
có từ năm 1913, đã bị phá bỏ vào năm 2018, và trường học mới
sẽ đóng một vai trò trọng đại trong việc tiếp tục chuyển sang mô
hình trường trung cấp toàn diện của sở học chánh.
Ông Richard sẽ nhận chức vụ mới ngay lập tức để hướng dẫn
việc mở cửa trường học trở lại. Ông chuyển đến từ Trường Lent
K-8, nơi ông đã làm hiệu trưởng trong hơn hai năm.

Richard Smith

Ở Trường Lent, ông Richard tiếp quản một trường học không được phục vụ tốt trong quá khứ
và đã cải thiện việc đi học, môi trường học đường và duy trì nhân viên. Ông đã giảm các sự việc
kỷ luật, bao gồm giảm tỷ lệ đuổi học xuống 60% và tổng số sự kiện kỷ luật xuống 75%, chủ yếu
bằng cách giới thiệu các phương pháp thực hành được thông báo về chấn thương và tăng sự
tham gia của phụ huynh.
Ông Richard đến PPS từ Sở Học Chánh Houston ở Texas, nơi ông đã nhận được Giải Thưởng
Hiệu Trưởng Xuất Sắc của Năm sau khi ông hướng dẫn Trường Trung Cấp Edison cải thiện tinh
thần, sự chuyên cần, kỷ luật và điểm chuẩn. Giải thưởng này là một trong số những giải thưởng
mà ông đã giành được trong thời gian làm quản trị viên ở Houston.
Ông Richard bắt đầu sự nghiệp của mình làm giáo viên dạy toán và tiếng Tây Ban Nha tại Trung
Tâm Học Tập Alternative Learning Center West ở Sở Học Chánh Cypress-Fairbanks ở Texas,
sau đó làm giáo viên dạy toán tại Trường Trung Học Cypress Ranch của sở học chánh đó.
Ông Richard có bằng Cử Nhân Khoa Học ngành Giáo Dục Toán Học, với ngành phụ Giáo
Dục tiếng Tây Ban Nha, từ Đại học Brigham Young-Idaho, và lấy bằng Thạc Sĩ Giáo Dục tại Đại
học Houston.
Hãy cùng tôi chúc mừng ông Richard với chức vụ mới.
Shawn Bird, Ed.D.
Giám Đốc các Trường Học
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