
 

Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng. 

Giám Đốc Sở Học Chánh Guerrero, PPS Alum J.T. 
Flowers tổ chức cuộc thảo luận Câu Lạc Bộ Thành 
Phố mở rộng 
Giám Đốc Sở Học Chánh PPS Guadalupe Guerrero đã trả lời các câu hỏi của người điều hành J.T. 
Flowers, một học giả Rhodes và là cựu học sinh Trường Trung Học Phổ Thông Lincoln, về những 
điều ông đã biết được qua bốn tháng với công việc này, làm thế nào ông lập các kế hoạch giải 
quyết những vấn đề tồn đọng lâu năm và viễn cảnh về những điều mà sở học chánh có thể trở 
thành. Guerrero đã mở đầu bài thuyết trình bằng một bài phát biểu về quỹ đạo của mình từ một 
Học Viên Anh Ngữ ở các trường tại Vùng Vịnh San Francisco và Thung Lũng Trung Tâm đến việc 
đạt được hai tấm bằng Harvard và lãnh đạo sở học chánh lớn nhất của Oregon. 

Guerrero đã thảo luận về sự cam kết của ông trong việc thực hiện các hệ thống giáo dục tại PPS 
để xác định các học sinh từ những ngày đầu tiên đến lớp học các em cần được nhiều sự hỗ trợ 
để đảm bảo học sinh tốt nghiệp sẵn sàng cho sự nghiệp giáo dục cao hơn và nghề nghiệp. 

Ông nói “Chúng ta phải tìm kiếm tia lửa ấy," Và điều đó cần phải bắt đầu sớm nếu muốn có 
nhiều học sinh hơn đạt được thành công và tốt nghiệp. 

"Chúng ta phải bắt đầu việc quảng bá và đánh giá và mở rộng phạm vi giáo dục mầm non chất 
lượng cao cho giáo dục sớm, vì vậy tôi thấy đây như một cơ hội đóng góp của một số lãnh đạo 
PPS," ông nói. “Đây là hệ thống trường học lớn nhất trong tiểu bang, điều đó có cơ hội để ảnh 
hưởng đến lịch trình trong tiểu bang Oregon. Chúng tôi đã bắt đầu làm việc này với các đồng 
nghiệp. " 

Trong suốt buổi thảo luận Hỏi và Trả Lời với Flowers, Guerrero nói ông đã nhận công việc này tại 
Portland vì ông nhìn thấy một ban cộng đồng và hội đồng giáo dục đã sẵn sàng để tiến lên phía 
trước và có cơ hội "nhằm tạo ra sự khác biệt theo cấp số nhân" tại một sở học chánh thành phố. 
Ông cảm ơn cộng đồng về cam kết trong giáo dục công, kêu gọi mọi người tiếp tục gắn kết với 
học sinh, không chỉ ở Portland mà trong khắp Oregon. 

"Cho dù có sáu trường trong sở học chánh hay có 85, tất cả chúng ta đang đấu tranh cùng với 
những chủ đề giống nhau," Guerrero nói. "Làm thế nào để chúng ta hỗ trợ học sinh về mặt học 
tập tình cảm xã hội? Làm thế nào để tất cả chúng ta có thể được chẩn đoán tốt hơn? Làm thế 
nào để chúng ta hỗ trợ tốt hơn cho những học sinh đa dạng mà chúng ta thấy trước mặt chúng 
ta? Làm sao chúng ta có thể gắn kết với gia đình tốt hơn? 

Sự kiện này đã được thực hiện, gồm có các câu hỏi và sự tham dự của các học sinh trường trung 
học phổ thông Roosevelt, Madison và Lincoln. 

Hãy xem toàn bộ chương trình tại đây: 
https://www.youtube.com/watch?v=0FOAU1KjYdA#action=share  

-Pamela Jordan 
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