
 

Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng. 

Gặp gỡ tân giám đốc sở học chánh tạm thời: 
Yousef Awwad 
Từ một thị trấn xa xôi ở Jordan đến lãnh đạo sở học chánh lớn nhất Oregon. 

Lúc 5 tuổi, Yousef Awwad đã cùng các anh trai của mình trên các đường phố Ghweria, Jordan, 
một thành phố nhỏ bên ngoài Zarqa, bán kẹo mè và bong bóng để kiếm sống cho gia đình. 

Cha của Yousef đã phục vụ trong quân đội Jordan và đã đóng quân ở vùng sa mạc xa xôi đến nỗi 
ông ấy không thể gửi tiền về cho gia đình trong khi đang đóng quân. 

Hiện nay, Yousef đang phục vụ như tân giám đốc tạm thời ở một sở học chánh lớn nhất của 
Oregon. Làm thế nào một cậu bé sống trong đói nghèo ở một thị trấn xa xôi của Jordan trôi dạt 
đến đây? 

"Một điều luôn có trong đời tôi là tôi chẳng bao giờ sợ hãi," ông nói. "Tôi luôn biết rằng nếu tôi 
để tâm đến điều gì đó, tôi có thể làm được. Tôi luôn luôn tìm ra một giải pháp. " 

Yousef đánh dấu hành trình của mình bằng những nghịch cảnh mà ông ta đã vượt qua. 

Làm bài tập nhà dưới ánh đèn cầy, nhưng tốt nghiệp trung học đứng hàng đầu của lớp; Được 
nhận vào một trong ba trường đại học công lập duy nhất ở Jordan; và, sau khi tốt nghiệp, được 
bảo đảm một công việc hấp dẫn ở Ngân hàng Arab. 

Bất chấp sự bảo đảm mới này, Yousef nói ông náo nức tìm hiểu thế giới này. Vào tuổi 25, ông đã 
rời bỏ cuộc sống ở Jordan và chuyển đến Hoa Kỳ. 

Sau một thời gian ngắn sống trong cộng đồng Ả Rập ở Los Angeles, Yousef chuyển đến vùng 
trung tây, nơi ông không thể sử dụng những người nói tiếng mẹ đẻ của mình, như ông nói, một 
"cái nạng văn hóa". 

"Hầu hết người ta gắn bó với nền văn hóa của mình khi họ sang Hoa Kỳ", ông nói. "Tôi muốn 
học tiếng Anh từ người bản xứ". 

Ông nói muốn trò chuyện với càng nhiều người xa lạ càng tốt. Và mặc dù tiếp nhận được ngôn 
ngữ khá nhanh, một số điều đã in mãi trong đầu ông ta. "Tôi nhớ lần đầu tiên khi học tiếng Anh, 
người ta muốn nói đùa và tôi đã không hiểu được. Mọi người cười ồ và tôi chỉ biết nhìn họ và suy 
nghĩ, "Họ cười về cái gì vậy? Điều gì thật buồn cười vậy? 'Và rồi tôi nhận ra đó là vì ngữ cảnh 
văn hoá mà tôi không hiểu được. " 

Sinh ra từ cuộc trò chuyện với người gửi thư, Yousef đã làm theo cách của mình thông qua một 
danh sách hơn 100 bộ phim cổ điển của Mỹ - từ Dumb and Dumber cho đến Bố già, nhưng bộ 
phim gây ấn tượng nhất với ông là Cuốn Theo Chiều Gió. 

 "Tôi nhớ, [Scarlett O'Hara] nắm một ít đất trong tay và nói" Tôi sẽ chẳng bao giờ đói nữa ". 
Cảnh đó có một sự liên quan đến cuộc sống của tôi". 
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Yousef khởi đầu sự nghiệp giáo dục tại Bộ Giáo dục Arizona, và tiếp theo, làm Giám đốc Tài 
Chính của Sở Học Chánh Tucson Unified. Trong vai trò đó, ông nhận được Giải Thưởng của 
Thống Đốc Bang Arizona về một dự án năng lượng mặt trời mang tính đột phá mà hiện cung cấp 
80 phần trăm điện năng cho sở học chánh này. Năm 2014, ông được PPS tuyển dụng làm Giám 
Đốc Tài Chính. Vào mùa thu năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Điều Hành. 

Yousef nói rằng phong cách của ông là lãnh đạo với lòng trắc ẩn và tích cực lắng nghe - nhân 
viên của bạn và những người bạn phục vụ. Nhưng trên hết, ông tin tưởng rằng nếu nhân viên PPS 
nghĩ về các học sinh mà họ đang phục vụ trong mọi quyết định của họ, thì sở học chánh và học 
sinh sẽ thành công. 

"Ưu tiên hàng đầu của chúng ta luôn luôn là học sinh bởi vì các em là lý do tại sao chúng ta ở 
đây", ông nói. "Chúng ta không thể làm sai nếu chúng ta tập trung vào trẻ em." 
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