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Thông báo Giám đốc Title IX mới, cô Liane 
Kehaulani O’Banion 

Các đồng nghiệp thân mến, 

Tôi vui mừng thông báo Tiến sĩ Liane Kehaulani O’Banion đã chấp nhận vị trí Giám đốc Title IX 
Chính sách, Đào tạo & Tuân thủ của Sở Học Chánh Portland. 

Ở vị trí quan trọng này, Tiến sĩ O’Banion sẽ dẫn đầu việc bảo đảm sở học chánh tuân thủ với Title 
IX, luật liên bang cấm phân biệt đối xử giới tính trong các trường học nhận tài trợ liên bang. Tiến 
sĩ O’Banion sẽ bảo đảm các học sinh, gia đình, nhà giáo dục, quản trị viên và cộng đồng PPS 
được cung cấp các cơ hội học tập và phát triển chất lượng và sẽ hỗ trợ điều tra các vấn đề về 
Title IX. 

Tiến sĩ O’Banion đến PPS từ Đại học Portland State, nơi cô làm việc từ năm 2001 và từng là Giám 
đốc Trung tâm Học tập và trước đó là Phó Giám đốc từ năm 2016. Cô là một điều tra viên Title IX 
được huấn luyện kỹ với nhiều văn bằng chuyên môn, bao gồm từ Lực lượng Đặc nhiệm của Bộ 
trưởng Tư Pháp Oregon về Phòng chống Xâm hại Tình dục, văn bằng chứng nhận điều tra/tuân 
thủ Title IX từ Fischer & Phillips và văn bằng chứng nhận pháp y áp dụng giao thức FETI (Phỏng 
vấn Chấn thương theo Kinh nghiệm Pháp y) trong việc điều tra và phỏng vấn chấn thương. 

Tiến sĩ O’Banion có bằng Cử nhân Khoa học Tâm lý, với ngành phụ Giáo dục Đặc biệt, từ Đại học 
Oregon, và hai bằng từ Đại học Portland State - Thạc sĩ Khoa học về Giáo dục Sau trung học, Giáo 
dục Người lớn & Giáo dục Huấn nghiệp, và Tiến sĩ Giáo dục trong Lãnh đạo Giáo dục. 

Cô sẽ làm việc trong Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh, dưới quyền ông James Loveland, Giám 
đốc Cao Cấp về Thành công & Sức khỏe của Học sinh. 

Xin hãy cùng tôi chào đón Tiến sĩ O’Banion đến Sở Học Chánh Portland. 

Brenda Martinek 
Giám Đốc Văn Phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh 
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