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Thông báo hiệu trưởng mới của Trường Lent, 
Ông Richard Smith
Tháng 8 năm 2018

Kính gửi cộng đồng Trường Lent,

Tôi vui mừng thông báo Ông Richard L. Smith sẽ là hiệu 
trưởng Trường Lent K-8. Ông Richard là một nhà lãnh đạo 
giáo dục có kinh nghiệm với thành tích trong quá khứ nâng 
cao thành tích học sinh, cải thiện kỷ luật và tăng sự tham 
gia của phụ huynh.

Ông Richard đến Trường Lent từ Sở Học Chánh Houston ở 
Texas, nơi ông làm việc trong năm năm qua. Trong năm học 
2017-18, ông là hiệu trưởng tại Trường Trung Cấp Edison, một 
trường học có thành tích thấp trong quá khứ, là một phần 
trong chương trình thay đổi Achieve 180 đoạt giải thưởng 
của sở học chánh.  Ông đã lãnh đạo những nỗ lực cải thiện 
tinh thần, sự tham gia, kỷ luật và điểm số của Trường Edison 
và nhận được Giải thưởng Achieve 180 Hiệu Trưởng Trung 
Học Xuất Sắc Trong Năm.

Tại trường trung học trung cấp Deady của Houston, ông đã giữ chức vụ phụ tá hiệu 
trưởng trong 1½ năm trước khi lên làm hiệu trưởng. Là hiệu trưởng, ông đã tăng điểm 
số đọc 8 phần trăm và điểm số toán học 15 phần trăm trong năm đầu tiên của mình, 
và giảm việc kỷ luật tổng thể. Trong năm đầu tiên là hiệu trưởng, ông đã giúp trường 
từ một chỉ định của tiểu bang “cần thiết cải tiến” lên đến chỉ định “đạt tiêu chuẩn”, với 
nhiều sự xuất sắc..

Ông Richard bắt đầu sự nghiệp của mình là một giáo viên toán và tiếng Tây Ban Nha tại 
Alternative Learning Center West ở Cypress-Fairbanks ISD ở Texas, sau đó làm giáo viên 
toán tại trường Trung Học Cypress Ranch High của sở học chánh đó.

Ông Richard có bằng Cử nhân Khoa học về Toán học, và Giáo dục Tây Ban Nha, từ trường 
Brigham Young University-Idaho, và lấy bằng Thạc sĩ Giáo dục từ Đại học Houston.

Quý vị sẽ có cơ hội gặp Ông Richard bắt đầu vào buổi trưa Thứ Bảy, ngày 18 tháng Tám, 
tại bữa ăn Lent PTA BBQ vào cuối ngày Community Care Day.

Xin hãy cùng tôi chào đón Hiệu trưởng Smith đến Trường Lent.

TS. Kregg Cuellar, Tham Mưu Trưởng Các Trường Học

Richard Smith


