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Thông báo về vị hiệu trưởng mới của Trường 
Harrison Park, cô Leah Dickey
Tháng Năm, năm 2018

Kính gởi Phụ Huynh của Trường Harrison Park,

Xin quí vị hãy cùng với tôi chào đón cô Leah Dickey, vị hiệu trưởng 
mới của Trường Harrison Park MG-8.

Hầu hết quí vị đã biết cô Leah, cô đã từng là trợ lý hiệu trưởng tại 
Trường Harrison Park từ năm 2014 và cô biết rất rõ về sự hòa hợp 
của nhiều văn hóa đã tạo cho trường học này có một cộng đồng rất 
đặc biệt. Cô là một nhà giáo dục với nhiều hoài bão và tận tâm, cô 
xây dựng được mối quan hệ với học sinh, phụ huynh và nhân viên.

Trong thời gian ở Trường Harrison Park, cô Leah đã sử dụng khả 
năng chuyên môn của mình để cải tiến thành tích học tập của học 
sinh, các mô hình dựa theo nhu cầu học tập của học sinh, dữ kiện 
dựa vào học lực của học sinh, quan hệ đối tác trong cộng đồng và 
công bằng trong giáo dục.

Cô đã thực hiện một chương trình cho môm đọc và quan sát 
chương trình Giáo dục Đặc biệt, chương trình AVID, các nhóm 
Climate and Middle School. Cô cũng đã làm việc với Warner Pacific College để nhóm giáo viên đa 
dạng  có sự thực tập trước khi phục vụ, và thực hiện lịch trình cho 700 học sinh của trường.

Cô Leah bắt đầu sự nghiệp giáo dục với tư cách là giáo viên tại PPS, dạy lớp tám và lớp sáu tại 
Trường Trung Học Cấp 2 West Sylvan. Cô chuyển đến trường Trung Học Cấp 2 Reynolds từ năm 
2003 đến năm 2014, nơi cô đã giảng dạy môn văn cho lớp bảy và lớp tám và cũng đã phục vụ cho 
chương trình năng khiếu (Talented & Gifted).

Cô Leah đã tốt nghiệp tại đại học Portland State University, nơi cô đã đạt được bằng Cử Nhân 
Khoa Học Xã Hội về Giao Tiếp, với ngành phụ về Viết Chuyên Nghiệp. Cô cũng có bằng thạc sĩ về 
Giáo Án cho Môn Đọc và Viết và Giảng Dạy của đại học Lesley University, chứng chỉ giảng dạy của 
Warner Pacific, và chứng chỉ điều hành của Lewis & Clark.

Khi rảnh rỗi, cô Leah thích dành thời gian với chồng và người hai con, đi du lịch và xem bóng 
chày.

Xin quí vị cùng với tôi chúc mừng vị Hiệu Trưởng, cô Dickey.

Guadalupe Guerrero, Giám Đốc Sở Học Chánh Portland

Leah Dickey


