
 

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

 

Hội Đồng Quản Trị PPS ghi tên Guadalupe 
Guerrero là giám đốc sở học chánh kế nhiệm 
Hội Đồng Quản Trị Sở Học Chánh Portland hôm thứ Sáu đã nhất trí bỏ phiếu tuyển chọn 
Guadalupe Guerrero để lãnh đạo Sở Học Chánh Portland làm giám đốc sở học chánh kế 
nhiệm. 

Guerrero, hiện là phó giám đốc Sở Học Chánh San Francisco Unified, đã cống hiến hết 
mình để đảm bảo rằng tất cả học sinh - đặc biệt là các em chưa được phục vụ - được 
tiếp cận với một nền giáo dục toàn diện - khơi dậy sự học hỏi và thành công trong 
trường học. 

Julia Brim-Edwards, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Sở Học Chánh Portland nói. "Guadalupe 
Guerrero là một nhà giáo dục được minh chứng, người đã mang lại sự hiểu biết sâu sắc 
về giảng dạy kết hợp với những gì cần thiết để giúp tất cả trẻ em thành công," “Mục tiêu 
của chúng tôi là thuê một nhà lãnh đạo giáo dục người lấy học sinh là trọng tâm và có 
kinh nghiệm xây dựng và duy trì các hệ thống để hỗ trợ từng học sinh rời khỏi trường 
học sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và cuộc sống. Guadalupe Guerrero là người lãnh 
đạo đó. " 

"Tôi biết rằng không có những sự cắt giảm nào trong việc cải thiện sở học chánh. Để cải 
thiện kết quả của học sinh theo quy mô (tỷ lệ mức độ), quý vị phải xác định một loạt các 
chiến lược liên kết để hỗ trợ việc học tập và bảo đảm rằng các điều kiện hỗ trợ được 
đưa ra ở mọi trường học, và tất cả các lớp học, cho từng học sinh phát triển. "Guerrero 
nói. "Tôi rất vui khi làm việc sát cánh bên nhau với tất cả mọi người ở Portland về nỗ lực 
lấy học sinh làm trung tâm và tập trung vào công bằng để làm cho Sở Học Chánh 
Portland trở thành hệ thống những trường học hàng đầu trong quốc gia. Học sinh và 
cộng đồng của chúng ta xứng đáng với những điều đó." 

Việc thuê của Hội Đồng Quản Trị được qui định chỉ khi hoàn thành, xem xét và chấp 
thuận việc kiểm tra lý lịch cuối cùng của Bang Oregon mà chỉ có thể bắt đầu một khi đề 
nghị được thực hiện. 

Guerrero được dự kiến sẽ bắt đầu làm giám đốc sở học chánh trong những tuần sắp tới, 
ngay khi giấy phép Oregon của ông được cấp. 

Guerrero bắt đầu sự nghiệp của ông ta là một giáo viên tiểu học song ngữ, làm việc 7 
năm tại Sở Học Chánh San Francisco và Boston, trước khi nhận được chứng nhận làm 
hiệu trưởng. Ông luôn chú ý đến các trường học, và học sinh, những người phải đương 
đầu với các thử thách lớn nhất: từ giảng dạy tại Quận Mission ở San Francisco, đến nhận 
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một trường tiểu học có nhiều khó khăn nơi làm hiệu trưởng đầu tiên của ông ở Boston, 
đến việc giành được một khoản trợ cấp liên bang và đưa đến nỗ lực cải thiện trường 
học cho các trường trong Quận Mission sau khi trở về San Francisco. 

Guerrero đã đánh dấu bằng cách làm việc chăm chỉ, lắng nghe giáo viên, học sinh và gia 
đình, và sự hỗ trợ lớp học. Trong năm 2012, ông trở thành Phó Giám Đốc Sở Học Chánh 
về Chỉ Thị, Cải Tiến và Công Lý Xã Hội tại SFUSD, cho phép ông vận dụng những chiến 
lược có hiệu quả tại Boston và San Francisco với quy mô lớn hơn. Trong khi San 
Francisco – cũng như hầu hết các sở học chánh ở đô thị - tiếp tục phấn đấu để rút ngắn 
khoảng cách thành công cố hữu cho học sinh da màu, sở học chánh này có tỷ lệ tốt 
nghiệp trung học là 86,5%, tăng 9,3 điểm trong sáu năm vừa qua. 

Guerrero nhận bằng Cử Nhân về Lịch Sử của UCLA năm 1992, và hai bằng Thạc Sỹ của 
Harvard University, một là Hiệu Trưởng và Lãnh Đạo Trường Học, và hai về Chính Sách 
và Quản Lý Giáo Dục. 

Người vợ của Guadalupe, Carolyn, từ Boston, là một nhà giáo dục tiểu học trong hơn 20 
năm và hiện là giáo viên lớp hai tại sở học chánh San Francisco. Họ có hai người con, cậu 
con trai bắt đầu vào đại học, và cô con gái, sẽ bắt đầu năm thứ hai ở trường trung học. 

Hội Đồng Quản Trị mới của PPS đã khôi phục lại quá trình tìm kiếm giám đốc sở học 
chánh chính thức vào tháng bảy và được xây dựng dựa trên sự làm việc cộng đồng đã 
được Ban Quản Trị trước đây thực hiện. Hàng trăm thành viên cộng đồng đã tham gia 
vào quá trình này, chia sẻ những ưu tiên của họ về một nhà lãnh đạo mới trong nửa tá 
các cuộc họp cộng đồng vào mùa xuân này, bao gồm các cuộc họp có mục tiêu với 
những người chưa được phục vụ trong lịch sử trong cộng đồng của chúng tôi. Hàng trăm 
người đã đóng góp suy nghĩ của họ thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến. 

Ban Quản Trị mới đã sử dụng đầu vào của cộng đồng rộng rãi nhằm làm sắc nét và tập 
trung lại mô tả vị trí, sau đó làm việc với công ty tìm kiếm và tuyển dụng chuyên nghiệp 
để tiếp cận với các ứng cử viên tiềm năng. Ban và các chuyên gia tư vấn tìm kiếm trước 
tiên đã xem xét hơn 40 ứng cử viên triển vọng dựa trên các đề nghị từ Ban, cộng đồng 
và tư vấn tìm kiếm. Một nhóm các thành viên của Ban đã thực hiện việc kiểm tra kéo dài 
hoặc các cuộc gọi sơ bộ và các cuộc họp với nhiều cá nhận. Hai mươi lăm ứng viên nộp 
đơn cho vị trí, và hội đồng đã chọn bảy người để phỏng vấn. 

Danh sách bán kết bốn người có tiến bộ trong quá trình này đã phải đối mặt với các 
cuộc phỏng vấn sâu rộng, bao gồm các cuộc phỏng vấn kín với các bên liên quan đến 
nhân viên PPS và cộng đồng, và một cuộc kiểm tra rộng rải qua tham khảo và các lý lịch. 
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