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Thông báo hiệu trưởng mới tại Trường Kelly, cô 
Sarah Fish
Tháng 7 Năm 2020
Cộng Đồng Trường Kelly Thân Mến,
Tôi vui mừng thông báo cô Sarah Fish, một quản trị viên và 
nhà giáo dục kỳ cựu, sẽ là hiệu trưởng mới tại Trường Tiểu 
Học Kelly.
Cô Sarah thay thế cho cô Amy Whitney đã làm hiệu trưởng 
Kelly trong năm năm. Chúng tôi chúc cô Amy mọi điều 
tốt nhất ở vị trí mới là hiệu trưởng tại Trường Trung Cấp 
George.
Cô Sarah là một nhà lãnh đạo giáo dục tận tâm, tìm cách 
tác động tích cực đến đời sống của các học sinh và hỗ 
trợ sự phát triển của các nhà giáo dục. Cô đã làm trợ lý 
giám đốc tại Văn Phòng Giảng Dạy và Học Tập của Sở Học 
Chánh Portland trong hai năm qua. Trong vai trò đó, cô đã 
làm việc với các lãnh đạo văn phòng trung ương và trường học để tạo ra một hệ thống 
học tập và lãnh đạo chuyên nghiệp.
Cô Sarah bắt đầu sự nghiệp là một giáo viên, tập trung vào giáo dục đặc biệt tại một 
trường tiểu học ở Dumfries, Virginia, sau đó tập trung vào đọc và viết tại một trường 
K-5 ở Tampa, Florida. Cô đã chứng minh năng lực trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tập 
trung thành tích, lãnh đạo có tầm nhìn, khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề, kỹ năng 
phân tích, cam kết đa dạng, xây dựng mối quan hệ, truyền thông, giải quyết xung đột, 
và an toàn và an ninh. Năm 2018, cô Sarah làm trợ lý hiệu trưởng tại một trường K-5 tại 
Sở Học Chánh Hillsborough ở Florida.
Cô cũng phục vụ là một người đánh giá đồng nghiệp và nhà tổ chức cộng đồng trên 
mạng cho Hillsborough, lãnh đạo sở học chánh trong việc sử dụng hệ thống Charlotte 
Danielson Framework, một hệ thống chuyên nghiệp xác định trách nhiệm của giáo 
viên dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm.
Cô có bằng Cử Nhân Ngôn Ngữ Học từ Đại Học Virginia, Charlottesville; bằng Thạc 
Sĩ Giáo Dục về Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ Nhỏ từ Đại Học George Mason; và bằng 
Chuyên Gia Giáo Dục về Quản Trị và Giám Sát từ Đại Học Virginia, Falls Church.
Xin hãy cùng tôi chào đón Hiệu trưởng Fish đến Trường Kelly.
Shawn Bird, Ed.D. 
Tổng Giám Đốc các Trường Học 
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