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Các nhà lãnh đạo từ Beaverton, Baltimore gia nhập 
đội ngũ PPS với tư cách là Phó Giám Đốc Sở Học 
Chánh, Tham Mưu Trưởng   

Sở học chánh thông báo Giám Đốc Sở Học Chánh Portland Guadalupe Guerrero đã thuê hai nhà 
lãnh đạo giáo dục đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo cao cấp của sở học chánh. Bà 
Claire Hertz sẽ là Phó Giám Đốc Sở Học Chánh về Kinh Doanh và Hoạt Động, và Tiến Sĩ Kregg 
Cuellar sẽ tham gia vào sở học chánh với tư cách Tham Mưu Trưởng. 

"Tôi tin rằng Bà Claire và Ộng Kregg sẽ mang theo thành tích trong quá khứ và một trình độ lãnh 
đạo đó sẽ đóng một phần quan trọng trong việc chuyển đổi sở học chánh lớn nhất của Oregon," 
Ông Guerrero nói. 

Bà Hertz đến PPS từ Sở Học Chánh Beaverton, nơi bà phục vụ trong một số vai trò, gần đây nhất 
là Giám Đốc Tài Chính. Bà đã xây dựng sự thành công mạnh mẽ trong việc quản lý tài chính và 
hướng dẫn điều hành sở học chánh, bao gồm dẫn đầu nỗ lực trái phiếu trường học. Bà đã làm 
việc trước đây cho các sở học chánh ở Newberg, Parkrose và Roseburg. 

Bà Hertz sẽ giám sát các bộ phận chủ chốt trong PPS: kinh doanh và hoạt động; tài chính và kế 
toán; hiện đại hóa trường học; quản lý cơ sở vật chất; và công nghệ. 

“Chúng tôi rất vui vì Bà Claire đã lựa chọn mang chuyên môn của mình đã được địa phương và 
quốc gia công nhận đến cho PPS. Bà  ấy có khả năng thiết lập các hệ thống và thực hành để hỗ 
trợ một sở học chánh phức hợp như của chúng tôi để chúng tôi có thể mang lại kết quả tốt hơn 
cho học sinh. ”Ông Guerrero nói. 

Tiến sĩ Cuellar đến PPS từ Sở Học Chánh Baltimore, nơi ông từng là Giám đốc cộng đồng cho sở 
học chánh lớn thứ 25 của quốc gia, và quản lý nhân viên văn phòng trung ương và 25 hiệu 
trưởng. Sự nghiệp giáo dục của ông đã bao gồm các chức vụ giáo viên, giáo sư đại học và quản 
trị viên ở Virginia, Rhode Island, Texas và Maryland. 

Việc tuyển dụng Tiến sĩ Cuellar hoàn thành cánh giáo dục của đội ngũ lãnh đạo của Giám đốc Sở 
học chánh Guerrero. Ông sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Yvonne Curtis, Phó Giám 
Đốc Sở Học Chánh Giảng Dạy và Cộng Đồng Trường Học, cùng với Ông Luis Valentino, Giám Đốc 
Học Vụ, và Bà Brenda Martinek, Giám Đốc Hỗ Trợ Học Sinh. Tiến sĩ Cuellar sẽ lãnh đạo và quản lý 
phụ tá giám đốc khu vực, các giám đốc và hiệu trưởng. 

“Ông Kregg có nhiều kinh nghiệm và được tôn trọng trong công việc chuyển đổi trường học và 
hệ thống trường học, và ông sẽ xây dựng một cơ cấu lãnh đạo tận tâm và có trách nhiệm ở đây, 
giúp các hiệu trưởng có khả năng trở thành những nhà lãnh đạo giáo dục giữ lời hứa của chúng 
tôi cho mỗi học sinh.” Ông Guerrero cho biết. "Ông ấy có gia đình ở vùng Tây Bắc Thái Bình 
Dương và rất vui mừng khi chuyển đến thành phố xinh đẹp của chúng tôi." 
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Ban lãnh đạo của sở học chánh tiếp tục xây dựng đội ngũ của mình, với các thông báo tuyển 
dụng bổ sung sắp tới. 

Sở Học Chánh Portland phục vụ hơn 49,000 học sinh, từ mẫu giáo đến trung học, ở 79 trường. 
Được thành lập vào năm 1851, đây là sở học chánh lớn nhất ở tiểu bang Oregon. 
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