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Lời chào từ giám đốc sở học chánh Guadalupe 
Guerrero  
Chào các gia đình và nhân viên PPS! 

Tôi rất vui mừng để bắt đầu ngày đầu tiên của tôi là giám đốc sở học chánh Portland. Tôi hy 
vọng chúng ta có thể bắt đầu quen biết nhau trong những ngày và tuần sắp tới khi tôi lao vào 
công việc mới này. 

Đây là một điều cần biết về tôi: Tôi thích dành thời gian ở trường học, và tôi dự định làm như 
vậy càng nhiều càng tốt. Quan sát các học sinh và giáo viên, nhìn thấy việc khám phá, học hỏi và 
phát triển trong lớp học – đó là điều đã truyền cảm hứng cho tôi. Hệ thống trường học của 
chúng tôi tồn tại để hỗ trợ việc giảng dạy và học tập hùng mạnh. 

PPS đã trải qua một số thời điểm đầy thử thách. Trong khi một số là độc nhất, nhiều vấn đề 
trước mắt chúng tôi là những vấn đề mà các sở học chánh trên toàn quốc đang phải đối mặt. 
Trong thời gian ngắn ngủi mà tôi đã đến thăm mọi góc của sở học chánh, tôi rất cảm kích các 
nhà giáo dục tài năng của chúng tôi đã lãnh đạo các trường học, và sự cam kết đến sự xuất sắc 
và công bằng của giáo viên và gia đình. Đây là những tài sản rõ ràng mà tôi tin rằng tạo thành 
nền tảng vững chắc cho tương lai của chúng tôi và mang lại niềm cam kết về giáo dục công cộng 
cho TẤT CẢ các học sinh của chúng tôi. 

Hy vọng của tôi là đắm mình trong các trường học và phòng ban của chúng tôi, hiểu biết đầy đủ 
về những vấn đề cấp bách nhất, và bắt đầu xây dựng nền tảng cho kế hoạch chiến lược dài hạn. 
Tôi biết mình có rất nhiều điều để học hỏi về Portland và PPS, và tôi rất mong muốn bắt đầu. 

Vui lòng liên lạc với tôi nếu có bất kỳ thắc mắc gì hoặc góp ý kiến tại superintendent@pps.net. 
 

Để phục vụ các học sinh của chúng tôi, 
 

Guadalupe Guerrero, Giám đốc sở học chánh 
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