
PORTLAND PUBLIC SCHOOLSPORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Portland Public Schools recognizes the diversity and worth of all individuals and groups and their roles in society. It is the policy 
of the Portland Public Schools Board of Education that there will be no discrimination or harassment of individuals or groups 
on the grounds of age, color, creed, disability, marital status, national origin, race, religion, sex or sexual orientation in any 
educational programs, activities or employment.

Español (503) 916-3582 | Tiếng Việt (503) 916-3584 | 中文 (503) 916-3585 | Русский (503) 916-3583 | Soomaaliga (503) 916-3586

501 N Dixon | Portland, OR 97227 | www.pps.net | pubinfo@pps.net | (503) 916-2000

Thông báo hiệu trưởng mới của Laurelhurst Cô Vanessa Martinez
Tháng 6 năm 2017

Kính gởi Cộng đồng Laurelhurst,

Tôi vui mừng thông báo rằng Cô Vanessa Martinez, hiện là hiệu trưởng 
của Trường Beach K-5, sẽ là hiệu trưởng mới của Trường Laurelhurst 
K-8. Cô thay thế Cô Sabrina Flamoe, người sẽ là hiệu trưởng của Trường 
Vestal vào năm tới.

Cô Vanessa mang lại nhiều kinh nghiệm cho Trường Laurelhurst. Tại 
Trường Beach từ các năm 2015-17, cô dành ưu tiên cho môi trường học 
đường để tạo ra một môi trường học tập hòa nhập và áp dụng cách 
nhìn công bằng cho mọi quyết định, chương trình và thực tiễn để bảo 
đảm sự tiếp cận bình đẳng và thành công cho tất cả học sinh. Cô có chủ 
tâm tạo ra một nền văn hoá học tập bằng cách thực hành phương pháp 
Phục Hồi Công Lý (Restorative Justice), PBIS, và Thực hành Lưu Tâm 
(Mindfullness) để các học sinh có thể phát triển các kỹ năng xã hội cần 
thiết để xây dựng các cộng đồng tích cực, khẳng định và gắn kết trong 
các lớp học. Cô cũng đã dẫn dắt quá trình chuyển đổi các học sinh, nhân 
viên, và gia đình từ trường K-8 trở thành trường K-5.

Trước khi lãnh đạo Trường Beach, Cô Vanessa là phó hiệu trưởng 
Trường trung học cấp hai Hosford từ năm 2013-2015, và trước đó là 
tại Trường trung học cấp hai Lane từ năm 2011-2013. Tại Hosford, Cô 
Vanessa đã phát triển sự lãnh đạo của giáo viên để ưu tiên thực hành 
giảng dạy đáp ứng văn hoá, các cách thức tham gia và đánh giá trình 
độ. Tại Lane, cô đã tạo điều kiện giao tiếp hai chiều với gia đình bằng 
cách tổ chức các đêm của gia đình và dẫn dắt tham gia tại chỗ để giúp các gia đình trở thành người 
quyết định trong trường.

Trước khi gia nhập PPS vào năm 2011, Cô Vanessa dạy môn nghệ thuật ngôn ngữ tại Trường Trung học 
Century ở Hillsboro, và tại Trường Trung học Eureka ở Bắc California. Vanessa nói tiếng Tây ban nha, và 
cũng thông thạo tiếng Pháp. Cô tốt nghiệp Cử nhân Văn chương tại Đại học Humboldt State, bằng Thạc Sĩ 
về Lãnh Đạo và Chính Sách Giáo Dục, và Giấy Phép Hành chính Ban đầu của Đại học Portland.

Vanessa nói rằng cô dự định mang phong cách lãnh đạo đến Laurelhurst vừa phản chiếu vừa đáp ứng 
nhu cầu của cộng đồng. Cô thấy rằng việc xây dựng mối quan hệ vững chắc để trao quyền cho các học 
sinh, nhân viên và gia đình sẽ giúp các học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập nghiêm ngặt và kết 
quả là thành tích được cải tiến. Cô mong muốn dành thời gian để tìm hiểu cộng đồng Laurelhurst và xây 
dựng trên ưu điểm của trường học.

Cô Vanessa tự coi mình là một người học hỏi suốt đời, thích thú nuôi dưỡng sự tò mò và cảm giác thuộc 
về. Cô thích đi du lịch, thử các công thức nấu ăn và hương vị mới, đi xe đạp đường phố, và dành thời gian 
cùng gia đình ở ngoài trời bất cứ khi nào có thể.

Xin cùng tôi chào đón Cô Vanessa Martinez đến với vai trò mới của cô là Hiệu trưởng của 
Trường Laurelhurst!

Bob McKean 
Giám đốc sở học chánh sát tạm thời
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