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Hiệu trưởng Trường Harriet Tubman và Roseway 
Heights đã sẵn sàng thử thách mở cửa các trường 
trung học cấp hai mới  
Khi Sở Học Chánh Portland chuẩn bị mở cửa Trường Harriet Tubman và Roseway Heights, các 
hiệu trưởng của trường trung học cấp hai làm việc hết sức, bảo đảm mọi thứ đã sẵn sàng cho 
năm học 2018-19. Với hàng chục cuộc họp cộng đồng, phối hợp với 26 phòng ban trong sở học 
chánh và các dịch vụ hậu cần khác của việc mở các trường học, Cô Natasha Butler của Harriet 
Tubman và Cô Kathleen Ellwood của Roseway Height là những bàn tay vững vàng ở giữa cơn lốc 
xoáy. 

Cô Butler nói: "Tôi vui mừng và tin rằng điều này sẽ là một sự thay đổi lớn lao cho cộng đồng. 
Chúng tôi có cơ hội để tạo ra một cộng đồng trường học đa văn hóa vững mạnh và là trung tâm 
của toàn thể cộng đồng." 

Kinh nghiệm giáo dục của Cô Butler rất chuyên sâu. Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng 
của Harriet Tubman, cô là hiệu trưởng Trường Open Meadow ở Portland, phó hiệu trưởng 
Trường Martin Luther King Jr. và phó hiệu trưởng phụ trách cải tiến trường tại Trường tiểu học 
Margaret Scott. Cô cũng là trưởng khoa tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Portland, giám đốc giáo 
dục tại Trường SEI Academy, giám đốc hỗ trợ học sinh tại Trường St. Andrew Nativity, và giám 
đốc giáo dục tại Trường Trung học De La Salle North Catholic. Cô cũng là một giáo viên tại 
Trường trung học cấp hai Whitaker và Beaumont. 

Các cộng đồng trường học chuyển tiếp lên Harriet Tubman - Boise-Eliot/Humboldt, Irvington, 
Martin Luther King, Jr. và Sabin - đã dự đoán việc khai trương trường học mới trong hơn một 
năm. 

Cô Butler cho biết: "Tất cả bốn cộng đồng trường tiểu học chuyển tiếp của tôi đều rất ủng hộ tôi, 
và cung cấp sự hỗ trợ khi việc mở cửa trường học mới tiến hành. Sự hỗ trợ làm tôi cảm kích, và 
tôi rất phấn khích để khai trương một trường trung học cấp hai mới ở khu vực Bắc-Đông Bắc." 

Cô Butler có bằng Cử Nhân về Truyền thông và Thạc sĩ Giáo dục từ Đại học Portland State và 
Thạc sĩ Quản trị của Đại học Portland. Kinh nghiệm của cô trong việc thiết lập và duy trì các 
chương trình học tập; trong việc xây dựng và hỗ trợ chương trình giảng dạy phù hợp cho các 
chương trình giáo dục công cộng và tư thục; và trong việc xây dựng các hội thảo tập huấn cho 
giáo viên và chương trình giảng dạy cho các lớp học giúp cô chuẩn bị tốt cho công việc sắp tới. 

Cô Ellwood cũng chuẩn bị và vui mừng về quá trình mở cửa Trường Roseway Heights. Cô gia 
nhập Sở Học Chánh Portland như một huấn luyện viên can thiệp và hỗ trợ, sau đó làm trợ lý 
hiệu trưởng và sau đó là hiệu trưởng của Trường tiểu học Irvington. Cô đã trải qua 19 năm đầu 
tiên trong ngành giáo dục tại Sở Học Chánh Long Beach ở California, nơi cô giữ nhiều vai trò 
trong việc giảng dạy và điều hành. 
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"Cho đến nay, quá trình chuẩn bị để mở cửa Trường Roseway Heights đã diễn ra tốt đẹp", Cô 
Ellwood nói. "Trọng tâm chính bây giờ là xây dựng cộng đồng. Chúng tôi hơi khác Trường Harriet 
Tubman trong trường hợp các cộng đồng trường tiểu học chuyển tiếp của tôi đang ở giai đoạn 
bắt đầu đến với nhau. Tôi tin rằng khi chúng tôi mở cửa vào tháng Tám, các học sinh, phụ huynh 
và giáo viên sẽ cảm nhận được một cộng đồng dưới tên Roseway Heights." 

Vestal, Lee, Scott và Rose City Park sẽ là các trường tiểu học chuyển tiếp lên Roseway Heights. 
Vestal, Lee và Scott là các trường học Title I có nhiều học sinh đa dạng. Kinh nghiệm rộng rãi của 
Cô Ellwood với các trường trung học cấp hai và kinh nghiệm giảng dạy trong các trường Title I đã 
giúp cô hiểu rõ về các học sinh tương lai của mình. Cô đang tiếp xúc với các tổ chức cộng đồng 
như Immigrant and Refugee Community Organization và Hacienda House để giúp các học 
sinh và gia đình cảm thấy được chào đón và hiểu biết về quá trình này và để đón nhận các ý kiến 
làm sao trường học trở thành một nơi hòa nhập và chào đón. 

"Chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện tại các trường tiểu học chuyển tiếp và làm việc với Trường 
Trung học Madison, để các học sinh đến gặp nhau và cuối cùng tạo ra một cộng đồng Madison 
lớn hơn, bởi vì những học sinh này sẽ chuyển tiếp lên Trường Madison", cô nói. 

Cô Ellwood hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Concordia. Cô nhận bằng Thạc Sĩ về 
Quản Lý Giáo Dục từ Đại học Concordia, và bằng Cử Nhân về Lịch sử và Khoa học Xã hội Giáo dục 
Trung học từ Đại học Niagara. 

Để tìm hiểu thêm về tiến trình của sở học chánh về việc mở cửa Trường Harriet Tubman và 
Roseway Heights, hãy ghé thăm trang web Middle School Planning. 

-Pamela Jordan 
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