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Hội đồng Giáo dục PPS gia hạn hợp đồng Giám Đốc 
Sở Học Chánh Guerrero đến năm 2022 

Hội đồng Quản trị Giáo dục Sở Học Chánh Portland đã nhất trí bỏ phiếu gia hạn hợp đồng hiện 
tại của Giám Đốc Sở Học Chánh PPS Guadalupe Guerrero thêm hai năm trong cuộc họp vào Thứ 
Ba, Ngày 25 Tháng Sáu. Vì ông ấy sẽ bước vào năm thứ ba trong hợp đồng ban đầu của mình, 
Hội đồng đã cam kết tổng cộng năm năm cho đến Tháng 6 Năm 2022 với ông Guerrero ở vị trí 
lãnh đạo. Sự chấp thuận xảy ra sau khi các thành viên hội đồng đưa ra một đánh giá tích cực 
toàn diện về thành tích của ông ta. 
  
“Một số lượng công việc đáng kinh ngạc đã được hoàn thành trong suốt 21 tháng ông Guerrero 
đã lãnh đạo sở học chánh,” Chủ tịch Hội đồng Rita Moore cho biết. Các thành viên hội đồng khác 
lưu ý rằng ông Guerrero đã xây dựng nền tảng cho phép sở học chánh tập trung hơn vào việc cải 
thiện kết quả học sinh trong những năm tới, bắt đầu từ 2019-20. 
     
“Tất cả các mọi việc đều thuận lợi để có một năm học xuất sắc,” thành viên Julia Brim-Edwards 
nói. Ông Guerrero cũng được khen ngợi vì nguyên tắc làm việc của ông và việc đưa ra một sáng 
kiến để xác định tầm nhìn của sở học chánh và phát triển một kế hoạch chiến lược. 
  
Ông Guerrero, nắm giữ chức vụ PPS bắt đầu vào Tháng 10 Năm 2017, cho biết ông mong muốn 
tiếp tục dành thời gian ở trường và tập trung vào việc hỗ trợ các hiệu trưởng và các nhà giáo dục 
theo những cách cho phép học sinh thành công nhiều hơn – sự đo lường quan trọng nhất và cơ 
bản nhất, cho ông ta và sở học chánh. Ông lưu ý sự ổn định của đội ngũ lãnh đạo của mình và 
khả năng của họ dành sự quan tâm nhiều hơn cho các trường học và cộng đồng trường học. 
  
Các thành viên hội đồng lưu ý một số thành tích, trong số đó: 

• Khai trương hai trường trung cấp mới tại Roseway Heights và Harriet Tubman. 
• Thu hút cộng đồng tham gia thiết lập một tầm nhìn mới cho PPS. 
• Ưu tiên lập trình học tập và hỗ trợ hành vi cho học sinh. 
• Kiểm toán tài chính hoàn hảo và ngân sách minh bạch, dễ đọc. 
• Thuê một đội ngũ lãnh đạo ổn định, có năng lực cao. 

  
“Tôi cảm kích Hội đồng biểu lộ sự tự tin vào khả năng lãnh đạo của tôi,” ông Guerrero nói. “Là 
một đội, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể và tôi nhận ra rằng chúng tôi còn nhiều việc hơn 
nữa để làm.” 
 
Ông nói thêm rằng ông rất tự hào khi được làm việc cùng với các nhà giáo dục tận tụy, các nhân 
viên và các nhà lãnh đạo văn phòng trung ương làm việc chăm chỉ hướng tới mục tiêu chung của 
chúng tôi là nâng kết quả thành tích học sinh lên một mức độ mẫu mực tại PPS. 
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