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Quan trọng: Thông tin về Lãnh đạo Cao cấp từ Giám 
Đốc Sở Học Chánh Guerrero  

Các đồng nghiệp thân mến, 

Tôi rất vui mừng thông báo việc bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo cao cấp quan trọng trong Sở Học 
Chánh Portland. Thứ nhất, Tiến sĩ Kregg Cuellar, người đã phục vụ hiệu quả với tư cách là Giám 
Đốc các Trường Học của chúng tôi, sẽ là Phó Giám Đốc Sở Học Chánh phụ trách Giảng Dạy và 
Cộng Đồng Trường Học mới của chúng tôi. Thứ hai, Tiến sĩ Russell Brown, người có danh tiếng 
toàn quốc cho công việc của mình tại các sở học chánh Baltimore và Cleveland, sẽ là Giám đốc 
Hiệu Suất Hệ Thống mới của chúng tôi. 

Trong cả hai trường hợp, chúng tôi đã tiến hành việc tìm kiếm các ứng viên trên toàn quốc và 
nhận được sự chú ý từ một số ứng viên có trình độ cao. Cuối cùng, chúng tôi cảm thấy người tốt 
nhất cho vai trò Phó Giám Đốc Sở Học Chánh đã ở đây trong sở học chánh, đã thể hiện sự lãnh 
đạo hiệu quả. 

Khi Tiến sĩ Kregg Cuellar gia nhập sở học chánh một năm trước, tôi đã chia sẻ niềm tin của mình 
rằng ông ấy sẽ có công trong công việc chuyển đổi hệ thống của chúng tôi và việc xây dựng một 
nhóm thành tích trường học theo định hướng dịch vụ tập trung vào phát triển lãnh đạo và thực 
hiện mô hình hỗ trợ trường khác biệt. Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, ông ta và 
nhóm Văn Phòng Thành Tích Trường Học, trong khi chúng tôi cố gắng trở nên tốt hơn, đã đạt 
được tiến bộ tích cực trong việc trở thành một hệ thống hỗ trợ hợp tác hơn cho các hiệu trưởng 
và các nhà giáo dục trong toàn sở học chánh. Tiến sĩ Kregg đã xây dựng mối quan hệ làm việc 
tích cực với các lãnh đạo và nhân viên trường học, các đối tác nhân công và các nhóm ban liên 
quan của PPS. Ông đã làm việc không ngừng và hợp tác với các quản trị viên trường học để bắt 
đầu xây dựng môi trường lãnh đạo mà các nhà lãnh đạo của chúng tôi muốn và sở học chánh 
cần. 

Với sự thăng chức này, tôi tin rằng ông ấy sẽ củng cố sự cam kết của chúng tôi để tiếp tục cải 
thiện khả năng phục vụ và hỗ trợ các cộng đồng trường học của chúng tôi. Tôi biết tiến sĩ Kregg 
sẽ mang nguyên tắc hợp tác, giải quyết vấn đề, hỗ trợ đó đến vai trò Phó Giám Đốc Sở Học 
Chánh, nơi chắc chắn ông sẽ tăng cường công việc hợp tác của chúng tôi với các trường học. Tôi 
mong đợi tiến sĩ Kregg gia nhập đội ngũ lãnh đạo điều hành khi chúng tôi phát triển mối quan hệ 
đối tác với anh ấy với tư cách là cánh tay phải của tôi, cung cấp sự lãnh đạo và hướng dẫn chiến 
lược cho nhiều bộ phận văn phòng trung ương, tất cả phục vụ cộng đồng trường học của chúng 
tôi. 

Tiến sĩ Russell Brown đến PPS từ Maryland, nơi ông đã từng là Giám đốc Quản lý Hiệu suất và 
Trách nhiệm cho Sở Học Chánh Quận Baltimore. Việc ông ấy đến đây là một cột mốc lớn trong 
hành trình của chúng tôi để trở thành một tổ chức dựa trên dữ liệu nhiều hơn và cố ý tập trung 
vào việc cải tiến liên tục. Tiến sĩ Russell là một nhà lãnh đạo được kính trọng với kinh nghiệm 
nghiên cứu sâu sắc bao gồm quản lý và thực hiện các đánh giá chương trình, cấu trúc trách 
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nhiệm và quy trình duyệt xét ranh giới trường học.  

Tại Baltimore, ông đã thực hiện một hệ thống quản lý hiệu suất mới, thiết kế một mô hình mới 
cho các dự đoán tuyển sinh (một mô hình đã được chứng minh là chính xác 99%) và dẫn dắt các 
quá trình cải tiến liên tục trong sở học chánh đô thị đó. 

Trước Baltimore, tiến sĩ Russell là Phó Trưởng Phòng Trách Nhiệm Giải Trình tại Sở Học Chánh 
Thành Phố Cleveland. Tại Cleveland, ông chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý học tập của sở 
học chánh và đã phát triển các số liệu để đánh giá hiệu suất của sở học chánh và cung cấp các 
báo cáo giám sát tiến độ minh bạch. Các công việc và bài thuyết trình được xuất bản của ông 
bao gồm vô số chủ đề, bao gồm an toàn cho học sinh, huấn nghệ chuyên môn, kiểm tra thành 
tích của học sinh và nghiên cứu quan hệ đối tác giáo dục. Ông cũng đã làm việc chuyên nghiệp 
như một giảng viên đại học và nhà trị liệu sức khỏe tâm thần trẻ em. 

Việc ông Russell tinh thông sâu rộng về nhiều đề tài và có thành tích xuất sắc tại hai sở học 
chánh đô thị lớn là lý do tại sao chúng tôi rất may mắn khi có ông ấy tham gia nhóm lãnh đạo ở 
đây. Tôi biết ông ấy mong được gặp nhiều quý vị một khi ông ấy đến Portland vào cuối mùa hè 
này. 

Cuối cùng, việc tiến sĩ Kregg được thăng chức tạo ra một vị trí trống là Giám đốc các Trường học. 
Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu quảng cáo vị trí và sau đó tiến hành quá trình nộp đơn xin việc 
của chúng tôi. Tôi sẽ quan tâm đến việc kết hợp một số nhóm liên quan, bao gồm cả các nhà 
lãnh đạo trường học, trong quá trình xem xét và lựa chọn người thay thế vị trí này. Trong khi đó, 
mục tiêu của chúng tôi là xác định một Giám đốc mới, người sẽ tiếp tục và tăng cường sự hợp 
tác và tham gia giữa các bộ phận văn phòng trung ương và các quản trị viên trường học của 
chúng tôi. 

Do kết quả của những nỗ lực tập thể của chúng tôi, năm học mà chúng tôi vừa hoàn thành đã 
tràn đầy sự tiến bộ và thành công trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi còn có nhiều việc phải làm. 
Chúng tôi vẫn cam kết duy trì tốc độ tiến bộ ổn định trong năm tới và hơn thế nữa. Với các bộ 
phận văn phòng trung ương của chúng tôi hiện đã ổn định và được tăng cường trong các chức 
năng chính của họ, chúng tôi mong muốn được gắn kết có chủ đích hơn với các hiệu trưởng 
trong công việc tiếp theo của chúng tôi. Xin hiểu biết ý định của chúng tôi là tạo phản hồi hai 
chiều và cơ hội đóng góp ý kiến để chúng ta cùng nhau có thể tối đa hóa nỗ lực của mình hướng 
tới mục tiêu chung là nâng cao kết quả của học sinh. 

Xin hãy cùng tôi chúc mừng Tiến sĩ Kregg Cuellar và chào mừng Tiến sĩ Russell Brown đến Sở Học 
Chánh Portland! 

Trân trọng, 
 
Guadalupe Guerrero 
Giám Đốc Sở Học Chánh 
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