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Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nhằm tạo ra chính 
sách giáo dục tiểu bang cho sự công bằng   

Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Giảng dạy Với Mục đích hàng năm lần thứ ba sẽ được tổ chức 
vào Thứ bảy, Ngày 24 Tháng 3, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 phút chiều tại Trung tâm Hagen của 
Đại học Concordia. 

Sự kiện sẽ bao gồm các giáo viên, các quản trị viên, phụ huynh, học sinh và các thành viên trong 
cộng đồng, những người sẽ thảo luận và làm việc về việc thực hiện các luật công bằng mới, đánh 
giá và tích hợp các chương trình giảng dạy và thực tiễn có tính chất sáng tạo. Sự kiện này sẽ 
cung cấp các khuyến nghị cụ thể cho các dự luật và các nguồn lực để thông báo cho phiên họp 
2019 của Lập pháp Oregon. 

Cô Geneva Gay, Giáo sư Giáo dục tại Đại học Washington, sẽ là diễn giả chính. Cô Gay được quốc 
tế biết về học bổng của mình về giáo dục đa văn hóa, đặc biệt trong thiết kế chương trình giảng 
dạy, phát triển nhân viên, giảng dạy lớp học và các giao điểm văn hoá, sắc tộc, dân tộc, giảng 
dạy và học tập. 

Hội nghị cũng sẽ là bước đầu tiên để các giáo viên nhận được giấy phép Lãnh Đạo của Giáo Viên 
qua Ủy Ban Các Tiêu Chuẩn và Thực Hành của Giáo Viên Oregon. Giấy phép "được cấp cho các 
giáo viên chuyên nghiệp, những người đã chứng tỏ được sự lãnh đạo xuất sắc trong môi trường 
trường học, ngành giáo dục và cộng đồng rộng lớn đồng thời thúc đẩy sự phát triển và thành 
công của học sinh." Ủy ban phát biểu như vậy trên trang web. 

Các giáo viên cũng cần tham dự các hội nghị thượng đỉnh TWP vào ngày 5 tháng năm và ngày 15 
tháng sáu để đạt được giấy phép Lãnh Đạo của Giáo Viên, và các nhà giáo dục hoàn thành cả ba 
hội nghị thượng đỉnh sẽ được thưởng đôi giày retro đặc biệt của Air Jordan Wings. Học bổng có 
sẵn để bao trả khoản phí $ 108 cho mỗi hội nghị.  

 Để biết thêm thông tin và để ghi danh, vào trang web Giảng dạy với Mục đích (Teaching with 
Purpose website.) 
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