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Sở Học Chánh Portland thuê Cô Yvonne Curtis làm 
Phó Giám Đốc Sở Học Chánh 
Sở Học Chánh Portland đã thuê Tiến Sĩ Yvonne Curtis làm Phó Giám Đốc Giảng Dạy và Cộng 
Đồng Học Đường, Giám Đốc Sở Học Chánh Guadalupe Guerrero thông báo hôm Thứ Hai. Chức 
vụ mới là một phần của kế hoạch của giám đốc sở học chánh để sắp xếp lại văn phòng trung 
ương để nâng cao thành tích học tập và kết quả cho các học sinh PPS. 

"Đây là một cơ hội tuyệt vời để làm việc với một giám đốc sở học chánh sẵn sàng tập trung Sở 
Học Chánh Portland vào việc giảng dạy và học tập", Cô Curtis nói. "Cùng nhau, chúng ta sẽ xác 
định sự xuất sắc trong hệ thống cho cha mẹ, thầy cô và nhân viên, và các nhà lãnh đạo." 

Cô Curtis đến từ Sở Học Chánh Forest Grove, nơi cô làm giám đốc sở học chánh trong hơn tám 
năm. Cô là một giáo viên và sau đó là quản trị viên tại trung tâm Oregon, nơi Ông Jerry Colonna, 
lúc đó là giám đốc Sở Học Chánh Redmond, đã chọn cô làm hiệu trưởng tại Trường Tiểu Học 
Terrebonne. 

Ông Colonna nói Cô Curtis đã đến một trường học với tỷ lệ học sinh nghèo cao và điểm thi thấp 
và biến nó thành trường học có thành tích hàng đầu trong sở học chánh. Ông gọi Cô Curtis là 
"kết hợp hoàn chỉnh. Cô được mọi người kính nể khắp nơi trên toàn bang vì những ưu điểm và 
kinh nghiệm của cô. PPS đã có một sự lựa chọn tuyệt vời. " 

Cô Curtis đã nhận được bằng Thạc Sĩ về Giảng dạy từ Đại Học Lewis và Clark và Tiến Sĩ Giáo dục 
từ Đại học Oregon. Cô đạt được bằng Cử Nhân ở Đại học San Diego State University. 

Trong chức vụ mới, Cô Curtis sẽ giám sát các phòng ban và chương trình khác nhau bao gồm 
Giáo trình và Giảng dạy, Dịch vụ Hỗ trợ Học Sinh và Thành tích Trường học. Cô sẽ bắt đầu với 
PPS vào ngày 2 tháng một. 

"Tôi rất vui mừng vì Tiến sĩ Curtis gia nhập nhóm lãnh đạo của tôi", Ông Guerrero nói. "Chúng tôi 
chia sẻ niềm tin sâu sắc rằng với sự tập trung cố ý vào giảng dạy và học tập và một cách tiếp cận 
có hệ thống để hỗ trợ cộng đồng trường học, chúng tôi có thể tích cực ảnh hưởng đến kết quả 
của học sinh." 

Ông Guerrero nói ông dự định tiếp tục xác định những nhà lãnh đạo giáo dục có trình độ cao để 
phục vụ trong các chức vụ lãnh đạo quan trọng trong PPS. 
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