Giám Đốc Sở Học Chánh Guerrero được bổ nhiệm
vào Hội Đồng Các Trường Thành Phố Lớn
Giám Đốc Sở Học Chánh Portland Guadalupe Guerrero đã được chọn làm thành viên của ủy ban
điều hành cho Hội Đồng Các Trường Thành Phố Lớn, một tổ chức trên toàn quốc chuyên về cải
tiến các hệ thống trường công lập đô thị.
Ủy ban điều hành, trong đó bao gồm các giám đốc sở học chánh và các thành viên hội đồng
quản trị giáo dục từ khắp nơi trên toàn quốc, đã chọn Ông Guerrero để phục vụ nhiệm kỳ một
năm.
“Chúng tôi rất vui mừng Ông Guadalupe Guerrero đã được các đồng nghiệp của ông bầu vào
ban điều hành,” Giám đốc điều hành Hội đồng Michael Casserly cho biết. “Sự lãnh đạo, chuyên
môn và kinh nghiệm của ông sẽ là tài sản quý giá khi chúng tôi vượt qua các tình thế khó khăn
của chính sách giáo dục liên bang.”
Bao gồm 70 sở học chánh của thành phố lớn, Hội đồng Các Trường Thành Phố Lớn thúc đẩy
động cơ của các trường học đô thị và những người ủng hộ cho học sinh thông qua pháp luật và
nghiên cứu. Ủy ban cũng cung cấp một hệ thống cho các sở học chánh chia sẻ các vấn đề chung
để trao đổi các thực hành tốt nhất, và tập trung giải quyết những thách thức mới để cung cấp
nền giáo dục tốt nhất cho thanh thiếu niên đô thị. Tổng cộng, Hội đồng đại diện cho 7,3 triệu
học sinh.
“Tôi rất hân hạnh được đóng góp tiếng nói của mình cho diễn đàn quốc gia về việc bảo đảm hệ
thống trường công lập của chúng tôi là những nơi học tập mạnh mẽ, an toàn và phát triển
mạnh”, Giám Đốc Guerrero nói. “Tôi hy vọng sẽ mang những thực hành tốt nhất từ khắp nơi
trên toàn quốc đến Portland để tiếp tục xây dựng một hệ thống trường học mà tất cả chúng ta
đều có thể tự hào.”
Bà Julie Esparza Brown, phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục PPS, người cũng phục vụ trong Hội đồng
Trường học Các Thành phố Lớn, nói: “Chúng tôi may mắn có được một nhà lãnh được toàn quốc
kính trọng là giám đốc sở học chánh của chúng tôi. “Việc bổ nhiệm ông vào ủy ban điều hành tạo
ra một cơ hội để mang các giá trị tiến bộ và tập trung công bằng tập vào cuộc đàm luận quốc gia
về các trường công lập.”
Khi thời hạn một năm của Ông Guerrero hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, ông sẽ có đủ
điều kiện cho một nhiệm kỳ toàn bộ ba năm trong ủy ban điều hành. Ủy ban họp bốn lần một
năm.
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