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Thứ Ba tuần trước, Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục PPS đã thông qua Nghị Quyết 6325, Đánh Giá 
Thành Tích của Tổng Giám Đốc cho năm 2020-21. Quý vị có thể truy cập toàn bộ tài liệu đánh giá 
bằng cách nhấn vào đây access the full appraisal document by clicking here.  
 
Một vài lời bình luận và điểm nổi bật của Hội Đồng Quản Trị, tất cả đều có thể được tìm thấy 
trong tài liệu được liên kết: 
 

Khi kết thúc năm thứ tư của ông ấy ở vị trí lãnh đạo, chúng tôi rất biết ơn vì những tiến 
bộ đáng kể đã đạt được dưới sự lãnh đạo tập trung vào học sinh của Tổng Giám đốc 
Guerrero. Với những kế hoạch cải tiến đầy tham vọng, trên phạm vi rộng đang được 
thực hiện tốt, PPS đã sẵn sàng trở thành Sở Học Chánh mà các học sinh của chúng ta 
xứng đáng được có... 

Việc quản lý tổ chức PPS của Tổng Giám Đốc rất vững mạnh. Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi 
của mình, ông đã tạo ra hoặc cải cách hoàn toàn nhiều hệ thống thiết yếu của Sở Học 
Chánh và cam kết cải tiến liên tục ... 

Là một giáo viên tận tâm, khả năng lãnh đạo thay đổi của Tổng Giám Đốc Guerrero thể 
hiện rõ ràng nhất trong những cải tiến đáng kể được thực hiện đối với chương trình 
giảng dạy và cơ sở hạ tầng giáo dục trong Sở Học Chánh… 

Hội đồng chia sẻ sự lạc quan về những nỗ lực của chúng tôi trong việc biến đổi các cơ hội 
và kết quả công bằng cho các học sinh… 

Những nỗ lực cải tiến này dựa trên sự công bằng chủng tộc và công bằng xã hội và sử 
dụng nguyên tắc phổ quát có mục tiêu, một cách tiếp cận đặt ra các mục tiêu phổ quát 
và sau đó sử dụng các chiến lược nhắm mục tiêu cải thiện kết quả cho tất cả học sinh, 
nhưng tập trung vào những nhóm thiếu được phục vụ nhất. Mặc dù vẫn còn quá sớm, tỷ 
lệ tốt nghiệp tiếp tục tăng, đặc biệt là đối với hầu hết các nhóm học sinh BIPOC (Da Đen, 
Bản Địa và Người Da Màu) và một số dữ liệu đánh giá cho thấy những nỗ lực cải thiện 
của Sở Học Chánh đang bắt đầu có kết quả… 

Trong hoàn cảnh đại dịch bất thường này, chúng tôi tin rằng Tổng Giám Đốc và nhóm 
của ông ấy đã làm một công việc xuất sắc trong việc đối phó với những thử thách chưa 
từng có do Covid gây ra, giữ an toàn cho các nhân viên và học sinh, đồng thời quản lý tất 
cả các chi tiết hoạt động liên quan đến giáo dục trực tuyến và mở cửa trường học hybrid 
với sự tập trung vững chắc vào sự hỗ trợ các học sinh và gia đình. 
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