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Guadalupe Guerrero 
 
Ông Guadalupe Guerrero đã làm Tổng Giám Đốc của Sở Học Chánh Portland, sở học chánh lớn 
nhất ở Oregon, từ Tháng 10 Năm 2017. 
 
 Ông Guerrero mang đến Portland kinh nghiệm của ông là một 
người lãnh đạo trong các hệ thống trường học đô thị lớn, đã làm 
việc 10 năm tại Sở Học Chánh Boston và thêm một thập kỷ với Sở 
Học Chánh San Francisco. 
 
Tại San Francisco, ông giữ chức Phó Tổng Giám Đốc về Giảng Dạy, 
Sáng Tạo và Công Bằng Xã Hội trong năm năm. Dưới sự giám sát 
của mình, ông quan sát 129 trường, chương trình giáo dục sớm, 
giáo trình & giảng dạy, các dịch vụ hỗ trợ học sinh, giáo dục đặc 
biệt và nhóm sáng tạo của sở học chánh. 
 
Trước vai trò này, ông là Trợ lý Tổng Giám Đốc của Khu Vực của 
Tổng Giám Đốc, chịu trách nhiệm cho sự thay đổi và chuyển đổi 
của các cộng đồng trường học không được phục vụ chu đáo trong quá trình lịch sử của thành 
phố. 
 
Ở Boston, ông được bổ nhiệm vào trường học kém nhất sở học chánh, chịu trách nhiệm chuyển 
đổi trải nghiệm trường học cho hơn 500 học sinh không được phục vụ chu đáo trong quá trình 
lịch sử. Sau một năm, ông được đồng bổ nhiệm làm một người lãnh đạo một nhóm để thúc đẩy 
học tập chuyên nghiệp cho một nhóm hiệu trưởng và cung cấp ý tưởng cho các kế hoạch cải tiến 
sở học chánh với tư cách là thành viên nội các của Tổng Giám Đốc. 
 
Trước khi bắt đầu sự nghiệp hành chính của mình, ông Guerrero có kinh nghiệm giảng dạy ở các 
cấp lớp trong các môi trường trường học khác nhau trong các trường công lập ở Oakland, San 
Francisco và Boston, bao gồm song ngữ Tây Ban Nha, chuyên gia đọc viết tiểu học và giáo viên 
môn toán & khoa học ở trường trung học cấp hai. 
 
Năm 2001, ông Guerrero đã được trao học bổng nghiên cứu sinh vì được khen thưởng là “giáo 
viên có tiềm năng lãnh đạo xuất sắc” của thành phố Boston và sau đó nhận được bằng thạc sĩ 
đầu tiên từ Chương Trình Lãnh Đạo Trường Học của Phân Viện Giáo Dục Đại Học Harvard năm 
2002. 
 
Ông Guerrero trở lại Harvard và hoàn thành bằng thạc sĩ thứ hai vào năm 2009 khi là sinh viên 
tốt nghiệp trong Chương Trình Tổng Giám Đốc Đô Thị có tính chọn lọc cao. 
 
Ông có bằng cử nhân Lịch Sử từ Đại Học California, Los Angeles, và cũng học giáo dục âm nhạc 
và violin cổ điển tại Trường Nghệ Thuật UCLA. 
 
Ông Guerrero gần đây đã ăn mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình với vợ Carolyn, một giáo 
viên tiểu học lâu năm; họ có một con trai và con gái mới tốt nghiệp trung học công lập. 
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Là một công chức, khi còn trẻ đạt cấp bậc Eagle Scout, lớn lên là một người học tiếng Anh và học 
âm nhạc, ông Guerrero ủng hộ các chính nghĩa liên quan đến môi trường, quyền của người nhập 
cư và là một người bảo vệ giáo dục nghệ thuật. 


