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Ông Guerrero, Giám Đốc Sở Học Chánh trở thành 
người cố vấn hướng dẫn cho Big Brothers Big 
Sisters 
Giám Đốc Sở Học Chánh Portland, Ông Guadalupe Guerrero sẽ trở thành một người cố vấn 
hướng dẫn cho cơ quan Big Brothers Big Sisters Columbia Northwest. Trong buổi tổ chức của cơ 
quan BBBS gần đây tại Leftbank Annex, Ông Guerrero đã bất ngờ, cam kết sẽ là một "Big", là 
danh xưng đã được biết đến là những người cố vấn hướng dẫn. 

"Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều được giúp ích từ những người cố vấn hướng dẫn, đặc biệt 
là trong những năm trưởng thành; tôi biết vì tôi đã có được điều này, "ông Guerrero nói."Trong 
khi tôi vẫn còn tương đối mới đối với Portland và khu học chánh, tôi mong muốn được làm việc 
riêng biệt với từng em thanh thiếu niên là những em có thể mong muốn có cơ hội để được thêm 
sự chú ý và chỉ dẫn." 

Ông Guerrero đã tham gia với ông Danielle Outlaw, Cảnh Sát Trưởng mới của thành phố 
Portland, người cũng đã tự nguyện cam kết để làm người cố vấn hướng dẫn. Họ sẽ tham gia 
cùng với 450 Bigs ở các khu vực khác trong việc "tạo dựng mối quan hệ giữa người cố vấn hướng 
dẫn với trẻ em trong những hoàn cảnh khó khăn," BBBS đã cho biết.  

Được thành lập vào năm 2002, BBBS Columbia Northwest là chi nhánh của Big Sisters Big 
Brothers của Hoa Kỳ và đã phục vụ hơn 8,500 trẻ em địa phương. Cơ quan này rất hãnh diện 
được có tỷ lệ đã giúp 91 phần trăm học sinh tốt nghiệp trung học trong số những em học sinh 
được sự chỉ dẫn trong chương trình này. 

 


