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Ông Guadalupe Guerrero hiện là Giám đốc Khu Học Chánh Portland (PPS), 
một khu học chánh lớn nhất ở tiểu bang Oregon. Với sự lãnh đạo trong năm 
thứ năm của ông Guerrero tại PPS, học khu tiếp tục nỗ lực kiên định để định 
hình lại hệ thống trường học, bảo đảm mỗi học sinh tốt nghiệp của trường học 
sẽ được chuẩn bị để dẫn đầu cho sự thay đổi và cải thiện thế giới. 

Dưới sự lãnh đạo làm việc không ngừng của ông Guerrero, PPS đang cố gắng 
thực hiện cam kết thể hiện rõ ràng của học khu đối với niềm tin cơ bản và lâu 
dài vào công bằng về chủng tộc và công bằng trong xã hội. 

Trong nhiệm kỳ của ông, học khu đã thiết lập một hệ thống tầm nhìn vision tạo 
ra từ cộng đồng và lập ra kế hoach chiến lược strategic plan cho nhiều năm một cách rõ ràng. Ông là 
người đề xuất mạnh mẽ các sáng kiến quan trọng, bao gồm thiết lập chương trình giảng dạy về công 
bằng cho khí hậu cho các lớp học từ MG-12, mở rộng giáo dục nghệ thuật và nhấn mạnh giá trị của tiếng 
nói của học sinh trong việc đưa ra sự quyết định. Trong thời gian lãnh đạo, Giám đốc Học chánh 
Guerrero đã điều hướng đại dịch COVID-19 với trọng tâm là thực hiện tính cách liên tục của việc học 
trong khi vẫn giữ cho mọi người được an toàn và khỏe mạnh. 

Trong năm 2020, PPS đã bảo đảm ngân sách trái phiếu chi tiêu cải tiến trường học trị giá 1,2 tỷ đô la 
– ngân sách trái phiếu lớn nhất trong lịch sử của Oregon. Dưới sự hướng dẫn chiến lược của Giám đốc 
Học chánh Guerrero, ngân sách trái phiếu đã dành riêng quỹ để hiện đại hóa chương trình giảng dạy đã 
thiết lập hàng thập kỷ qua và thúc đẩy PPS trở thành một khu học chánh hỗ trợ về công nghệ. Ngân sách 
cũng dành 60 triệu đô la để phát triển Trung tâm dành cho Học Sinh Da Đen Xuất Sắc, một khái niệm 
mới nổi do cộng đồng hướng dẫn nhằm tìm cách thống nhất và nâng cao trải nghiệm giáo dục của trẻ em 
người Da Đen ở Portland và gia đình của các em, kết nối trường học và các tổ chức dựa vào cộng đồng 
ở Albina, các khu vực có lịch sử của người Da Đen ở Portland. 

Là một giám đốc học chánh người La tinh đầu tiên của PPS, ông Guerrero có hơn 25 năm kinh nghiệm, 
với tư cách từng là trợ giảng, giáo viên đứng lớp, giám hiệu viên trường học và học khu, và gần đây nhất 
là Phó Giám đốc Phụ trách Hướng dẫn, Đổi mới và Công bằng Xã hội cho Học khu San Francisco 
Unified School District (SFUSD). 

Giám đốc Học chánh Guerrero được Hiệp hội các nhà Giám học và Giám đốc Học chánh người La tinh 
vinh danh là Giám đốc Học chánh của Quốc gia trong Năm 2021. Là một nghệ sĩ vĩ cầm được đào tạo 
bài bản, ông có bằng Cử nhân Lịch sử của UCLA và hai bằng Thạc sĩ của Trường Đại học Harvard. Ông 
và vợ, một giáo viên tiểu học lâu năm, có hai người con vừa tốt nghiệp SFUSD. 

https://www.pps.net/Page/12780
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