April 3, 2018
Dear ICS Community:
I am very pleased to announce that I have hired our own Rosa DeVarona as ICS's
next Assistant Director.
Rosa received her Bachelor's of Education in Early Childhood Education from
Rhode Island College and her Masters of Education from the University of Rhode
Island. She is bilingual in Spanish and English. Rosa has over 20 years of experience
as a bilingual educator, having split her teaching career near equally between
Providence Public Schools and ICS, where she has been our kindergarten or 1st
grade teacher since 2007.
Rosa has extensive knowledge of teaching and learning—including but not limited
to—curriculum development, inquiry teaching, language acquisition strategies as a
certified GLAD agency trainer, and teaching of literacy and numeracy. She has
enthusiastically embraced each new initiative at ICS. I am confident that her
intimate knowledge of all of our initiatives will help her support our teaching faculty
as they continue to implement the IB curricular framework in our dual language
school. I am acutely aware that this is a current need for us as we stretch to refine the
units of inquiry. Rosa is now ready to take on a new role as an educator. I am
excited to partner with Rosa in her new role.
As I have mentioned before, I am grateful to Darlene for all that she has contributed
to ICS and for giving me the time to find our next Assistant Director in a timely
fashion. I am certain that the combination of Rosa already knowing ICS so well with
our being able to transition her with so much time, will be of great benefit to ICS.
I am also grateful to the hiring committee—Brooke, Matilde, Chrissy, Mary, Hanna
H., & Soraya—for volunteering numerous hours to the process helping me to gather
the information I needed to make this very important hiring decision.
Please join me in congratulating Rosa on and welcoming her to this new role.
Estimada comunidad de ICS
Es para mí un verdadero placer anunciar que he contratado a nuestra propia Rosa
DeVarona como la próxima subdirectora de la escuela ICS.
Rosa recibió su Licenciatura en Educación en Rhode Island College,
especializándose en Educación Infantil, y su Maestría en Educación en University of
Rhode Island. Rosa es bilingüe en español e inglés, tiene más de 20 años de
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experiencia como educadora bilingüe, y ha dividido su carrera docente casi a partes
iguales entre las Escuelas Públicas de Providence y la ICS, donde ha sido nuestra
maestra de Kindergarten o de primer grado desde el año 2007.
Rosa posee amplios conocimientos en enseñanza y aprendizaje, incluyendo, entre
otros aspectos: desarrollo curricular, enseñanza de investigación, estrategias de
adquisición del lenguaje como docente certificada de la agencia GLAD, y enseñanza
de lectura, escritura y aritmética. Rosa ha acogido con entusiasmo todas y cada una
de las iniciativas nuevas que hemos planteado en la ICS. Confío en que sus
profundos conocimientos de todas nuestras iniciativas la ayudarán a apoyar a
nuestro cuerpo docente en la medida en que continuamos implementando el marco
curricular del Bachillerato Internacional (IB) en nuestra escuela de idioma dual.
Estoy muy consciente de que el esfuerzo que realizamos por refinar las unidades de
investigación es una de nuestras necesidades actuales. Rosa está lista para asumir un
nuevo rol en su carrera de educadora, y yo me siento muy emocionada de trabajar
codo a codo con ella en su nuevo papel.
Como he mencionado anteriormente, le agradezco encarecidamente a Darlene por
todas sus contribuciones a la ICS, y por darme suficiente tiempo para conseguir
nuestra próxima subdirectora. Con toda seguridad, el hecho de que Rosa ya conoce
muy bien la ICS, aunado a nuestra capacidad de realizar esta transición con
suficiente antelación, será de gran beneficio para la ICS.
También estoy profundamente agradecida con el comité de contratación: Brooke,
Matilde, Chrissy, Mary, Hanna H. y Soraya, por haber trabajado como voluntarias
en el proceso durante muchas horas, ayudándome a reunir la información que
necesitaba para poder tomar esta importante decisión de contratación.
Felicitemos todos a Rosa y démosle la bienvenida a su nuevo cargo.
Prezada Comunidade da ICS,
É com grande alegria que anuncio que acabamos de contratar a Rosa DeVarona
como nossa próxima Assistente de Direção da ICS.
Rosa tem bacharelado em Educação, na área de Educação na Primeira Infância,
pelo Rhode Island College, e Mestrado em Educação pela Universidade de Rhode
Island. Ela é bilíngue nos idiomas espanhol e inglês. Rosa tem mais de 20 anos de
experiência como educadora bilíngue, tendo dividido sua carreira de ensino quase
que igualmente entre as Escolas Públicas de Providence e a ICS, onde ela tem atuado
como nossa professora de jardim de infância ou de primeira série desde 2007.
Rosa tem um amplo conhecimento de ensino e aprendizado - incluindo, mas não se
limitando, a: desenvolvimento de conteúdo curricular, ensino por pesquisa,
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estratégias de aquisição de linguagem, como uma treinadora certificada da agência
GLAD, e ensino de alfabetização e numerácia. Ela abraçou com motivação cada
nova iniciativa na ICS. Estou confiante que seu conhecimento profundo de todas as
nossas iniciativas irá ajudá-la a apoiar nosso corpo docente, à medida que eles
prosseguem na implantação da estrutura curricular da IB em nossa escola bilíngue.
Tenho plena consciência que essa é uma necessidade atual para nós, conforme nos
empenhamos em aprimorar as unidades de pesquisa. A Rosa agora está pronta para
assumir uma nova função como educadora. Estou entusiasmada por ser parceira da
Rosa nessa sua nova função.
Como mencionei anteriormente, estou muito grata a Darlene por toda sua
contribuição para a ICS e por disponibilizar o tempo necessário para que eu
encontrasse nossa próxima Assistente de Direção dentro do prazo. Estou certa que o
fato de a Rosa já conhecer tão bem a ICS combinado com a nossa possibilidade de
fazer sua transição com bastante tempo serão extremamente benéficos para a ICS.
Também gostaria de agradecer ao comitê de contratação —Brooke, Matilde,
Chrissy, Mary, Hanna H., & Soraya—por disponibilizarem voluntariamente diversas
horas para o processo, me ajudando a reunir as informações necessárias para que eu
tomasse essa decisão de contratação muito importante.
Por favor, junte-se a mim para parabenizar a Rosa e dar-lhe as boas-vindas em sua
nova função.
Sincerely/Sinceramente/Atenciosamente

,

Julie Nora, Ph.D.
Director/a
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