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Giới thiệu hiệu trưởng mới tại Trường Lane,
Ông Michael Rowell
Tháng 7 Năm 2019
Kính gửi cộng đồng Trường Lane,
Tôi vui mừng thông báo ông Michael Rowell sẽ là hiệu trưởng
mới tại Trường Trung Cấp Lane. Ông Michael là gương mặt quen
thuộc với hầu hết quý vị, đã từng làm trợ lý hiệu trưởng tại Trường
Lane trong ba năm qua.
Ông Michael thay thế cô Jeandre Carbone, người từng là hiệu
trưởng Trường Lane trong ba năm. Chúng tôi cám ơn cô Jeandre
đã phục vụ Trường Lane và chúc cô ấy tốt nhất ở vị trí mới là hiệu
trưởng tại Trường Trung Cấp Sellwood.
Ông Michael là một nhà giáo dục kỳ cựu, đã làm việc tại Sở Học
Chánh Portland từ năm 1991. Ông là một nhà lãnh đạo giảng dạy,
người tận tâm làm tác nhân thay đổi cho các học sinh Portland,
đặc biệt là những người đã thiếu được phục vụ trong quá trình lịch sử.

Michael Rowell

Trong thời gian làm việc tại Trường Lane, ông Michael đã làm việc để tái cấu trúc mô hình dịch
vụ giáo dục đặc biệt để bảo đảm các học sinh khuyết tật nhận được giáo dục chất lượng, riêng
cho từng cá nhân. Ông cũng tăng sự tham gia vào môn toán cao cấp, với sự nhấn mạnh vào nam
sinh viên da màu, bằng 50%.
Ông Michael gia nhập PPS năm 1991 là giáo viên khoa học tại Trường Trung Cấp Ockley Green,
và làm việc tại trường cho đến năm 2013, với tư cách là Chuyên gia Quản lý Học sinh và Chuyên
gia Cải tiến Trường học. Ông chuyển đến Trường Vestal K-8 vào năm 2013 với tư cách là Chuyên
gia Quản lý Học sinh và trở thành trợ lý hiệu trưởng vào năm sau, tại Trường Chief Joseph/
Ockley Green K-8.
Ông Michael có bằng Cử nhân Anh văn tại Đại học Trinity và bằng Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học
Portland State.
Xin hãy cùng tôi chúc mừng ông Michael trở thành Hiệu trưởng Rowell.
Keeley Simpson, Ed.D.
Giám đốc Khu vực
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