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Thông báo Hiệu trưởng mới của Trường Mt. 
Tabor Sean Keating
Tháng 6 năm 2017

Tôi vui mừng thông báo Ông Sean Keating sẽ là hiệu trưởng mới của 
Trường trung học cấp hai Mt. Tabor.  Ông Sean đến PPS từ Học khu West 
Linn-Wilsonville, nơi ông là phó hiệu trưởng tại Trường Trung học West 
Linn từ năm 2015.

Ông Sean là một nhà giáo dục tập trung vào công bằng, làm việc chặt chẽ 
với các học sinh da màu và các học sinh lần đầu tiên dự tính theo học 
đại học trong suốt sự nghiệp của mình. Trước khi làm quản lý điều hành, 
Ông Sean đã dạy AVID và tất cả các cấp độ tiếng Anh ở trường trung học 
ở Napa, California, một cộng đồng phần đông là người Tây Ban Nha. Ông 
Sean chứng kiến các sinh viên AVID của mình tốt nghiệp và cam kết đi 
học các trường đại học hai năm và bốn năm, tất cả những người đầu tiên 
trong gia đình họ theo học đại học.

Là phó hiệu trưởng tại Vacaville, California, Ông Sean đã dẫn đầu việc 
chuyển đổi chương trình cho các học sinh mới học Anh ngữ giúp gia tăng 
sự tham gia của cộng đồng các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha bằng cách 
loại bỏ các cản trở giữa các trường học và công đồng.

Ông Sean đã tiếp tục loại bỏ những trở ngại cho các học sinh và gia đình ở 
Oregon. Qua sự giao tiếp hàng ngày của mình với tất cả các bên liên quan, 
Ông Sean đã chuyển nhiệm vụ tiến tới về bình đẳng sắc tộc và bình đẳng 
giới, thực hiện chấm điểmn công bằng, chuyển tiếp từ trung học trung 
cấp lên trung học, môi trường nhân viên tích cực và an toàn trường học.

Tại Mt. Tabor, Ông Sean dự định phục vụ một trường học đã đạt được những kết quả tuyệt vời. Ông rất có 
hứng thú làm việc tại một trường học nơi có chương trình cho các học sinh bị điếc và lãng tai, chương trình 
tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha hội nhập, và một trường trung học cấp hai trong khu hàng xóm tất cả đồng 
bộ hóa để tạo ra một môi trường học tập phong phú và đa dạng.

Tầm nhìn của Ông Sean cho tương lai của Mt. Tabor-hợp tác với ban quản trị sở học chánh, với từng giáo 
viên, từng phụ huynh hoặc người giám hộ, và với mọi học sinh-bao gồm một tập trung rõ ràng và hấp dẫn 
cho các mục tiêu học tập liên quan, phản hồi thường xuyên và cụ thể trong suốt quá trình học tập, và 100% 
kỳ vọng mỗi học sinh trong mỗi bài học tham gia vào các công việc nhận thức ở mức độ cao. Cuối cùng, 
Ông Sean nói tất cả các công việc tại Mt. Tabor sẽ được thực hiện trong một môi trường an toàn, tích cực, 
hòa nhập, theo định hướng cộng đồng nơi tất cả nhân viên đặt cuộc sống của các học sinh trước hết và 
trọng tâm trong tất cả các quyết định.

Ông Sean có bằng Cử nhân Văn chương tại Đại học San Francisco và bằng Thạc sỹ về Giáo trình, Giảng dạy 
và Học tập của Đại học Sonoma State.

Xin hãy cùng tôi chào đón Ông Sean Keating tới Cộng đồng Mt. Tabor.
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Giám đốc sở học chánh tạm thời

Sean Keating


