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Thông báo nhóm lãnh đạo mới tại Ockley Green
Tháng Bảy 2018
Kính gửi cộng đồng Trường Ockley Green,
Tôi vui mừng thông báo một nhóm lãnh đạo mới cho Trường Trung Học 
Ockley Green, đứng đầu là Cô Kristina Howard, sẽ là hiệu trưởng. Cùng 
tham gia với Cô Kristina là Cô Regina Sackrider, một nhân viên lâu năm 
của Sở Học Chánh Portland sẽ là trợ lý hiệu trưởng.
Cô Kristina đến với chúng tôi từ Trường Excel Public Charter ở Kent, 
Washington, nơi cô làm hiệu trưởng. Trường là một phần của Sở Học 
Chánh Green Dot, là một trong ba cơ quan  điều hành trường charter 
lớn nhất trong nước. Cô Kristina xây dựng lại Excel từ một trường học 
có một giáo viên quay trở lại vào tháng 7 năm 2016; cô thúc đẩy tinh 
thần nhân viên và tỷ lệ duy trì nhân viên lên cao tới 70% trong năm học 
2017-18. Trong năm 2017-18, tất cả các lớp tại Excel (7-9) đều vượt trội 
các mục tiêu quốc gia tăng trưởng về đọc và viết qua bài thi kiểm tra 
tiến bộ học tập MAP.
Trước khi chuyển đến Washington, Cô Kristina là trợ lý hiệu trưởng tại 
hai trường ở Texas. Tại Trường Trung Học Cấp Hai Hernandez ở Round 
Rock, cô đã huấn luyện và đánh giá các giáo viên toán, LOTE (các ngôn 
ngữ khác ngoài tiếng Anh) và ELA (Anh ngữ). Tại Trường Trung Học 
Bryan Adams và H. Grady Spruce ở Dallas, cô đã huấn luyện và đánh 
giá các giáo viên toán, giáo dục đặc biệt và nghiên cứu xã hội.
Cô Kristina bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình là một giáo viên toán 
trung học ở Texas, và nhanh chóng đảm nhận những vai trò lãnh đạo, 
bao gồm trưởng khoa, trưởng nhóm học tập chuyên nghiệp và huấn 
luyện viên dạy toán. Cô Kristina tốt nghiệp Cử nhân Toán học tại Đại 
học Oakland ở Rochester, Michigan và Thạc sĩ Quản trị Giáo dục của Đại 
học Lamar ở Beaumont, Texas.
Cô Regina đã làm việc tại PPS trong 17 năm, gần đây nhất với tư cách 
là quản trị viên chương trình Phát triển nghề nghiệp bình đẳng, nơi 
cô hướng dẫn sự phát triển nghề nghiệp của Chương trình Equity và 
CARE toàn sở học chánh. Cô Regina cũng từng là trợ lý hiệu trưởng 
tại Trường PPS DART, và là một nhà giáo dục đặc biệt tại Markham, 
Gregory Heights, Cleveland, Woodlawn và Irvington. Trước khi gia nhập 
PPS, Cô Regina đã dạy ở Baltimore và Colorado và phục vụ như một 
tình nguyện viên phát triển cộng đồng với Peace Corps ở Benin, Tây Phi. 
Cô Regina có bằng Cử nhân Nghệ thuật từ Đại học Pacific ở Stockton, California và bằng Thạc sĩ về 
Giảng dạy và Phát triển Con người từ Đại học George Washington.
Hãy cùng tôi chào đón Cô Kristina và Cô Regina tới Ockley Green.
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