
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Giám đốc Sở Học Chánh Guerrero Được Vinh Danh 
Trên Toàn Quốc 

Ông Guadalupe Guerrero đã được vinh danh là người nhận được Giải thưởng Giám Đốc Học 
Chánh cấp Quốc gia Trong Năm do Hiệp hội Quản Trị Viên Nhà Trường và Giám Đốc Học Chánh 
người La tinh (ALAS) trao tặng. 

Giám Đốc Học chánh Guerrero, ông là người được tổ chức mừng kỷ niệm bốn năm làm việc tại 
Khu Học chánh Portland trong tháng này, sẽ được vinh danh vào ngày Thứ Bảy tại thủ đô 
Washington D.C. trong Buổi Dạ Tiệc và Lễ Trao Giải Quốc Gia Thường Niên lần thứ 18 của ALAS. 

Trong thời gian phục vụ tại PPS, ông Giám đốc Guerrero đã gắn liền Công Bằng Chủng Tộc và 
Công Lý Xã Hội vào tất cả các khía cạnh của học khu, đồng thời cũng giám sát việc tạo ra một 
Tầm Nhìn Toàn Diện và một Kế hoạch Chiến lược để thực hiện công việc này. Ông đã cam kết với 
học khu về vấn đề công lý cho khí hậu, và giữ sự cân bằng giữa sự an toàn của học sinh và việc 
học tập trong đại dịch COVID-19. 

Ông đã dẫn dắt khu học chánh tiến tới việc hoàn thiện các trường trung học cơ sở cấp 2, với ba 
trường hiện đang khai giảng và một trường khác sắp tới sẽ được khai giảng vào năm 2022-23. 
Ông đã giám sát một học khu có tỷ lệ tốt nghiệp gia tăng ổn định, đạt 83.7% trong năm 2019-20, 
đồng thời ưu tiên cải thiện thành tích cho các học sinh người Mỹ gốc Phi và người Mỹ bản địa. 

Giám đốc Học chánh Guerrero sẽ là một trong những người được vinh danh hàng đầu trong số 
17 người sẽ được công nhận tại buỗi lễ ALAS.   

 “Chúng tôi rất vui mừng được công nhận 17 nhà lãnh đạo Latino tuyệt vời này vì những thành 
tích và sự ủng hộ của họ trong việc giúp nâng cao nền giáo dục và cơ hội cho những người Latino 
và những thanh thiếu niên khác cũng như làm việc để tạo phong phú thêm trong quan điểm đối 
với nền văn hóa Latino phong phú và đa dạng của chúng ta,” Giám đốc Điều hành ALAS, Tiến sĩ 
Maria Armstrong đã cho biết. “Họ thực sự là nguồn cảm kích và chúng tôi mong muốn được tổ 
chức mừng sự thành tích của họ!” 
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