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Giám Đốc Sở Học Chánh Guerrero bổ sung bốn 
thành viên vào ban lãnh đạo của ông  
Sở Học Chánh Portland đã bổ sung thêm bốn thành viên vào ban lãnh đạo của Giám Đốc 
Guadalupe Guerrero. 

Ông Luis Valentino đã được thuê làm Giám đốc Học viện, Ông Jim Scherzinger sẽ làm Giám đốc 
Tài chính tạm thời, Ông Ryan Dutcher làm Giám đốc Ngân sách tạm thời, và Cô Stephanie 
Cameron là Giám đốc cao cấp mới, Truyền thông và Các Vấn đề Công cộng. 

"Nhận ra các mục tiêu chiến lược đầy tham vọng của chúng tôi sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo tốt nhất", 
Ông Guerrero nói. "Mỗi nhà lãnh đạo tài năng mà chúng tôi mang đến Sở Học Chánh Portland 
đều là một bước tiến trong việc hỗ trợ công việc quan trọng của các nhà giáo dục và cung cấp 
cho các học sinh những kinh nghiệm mà họ cần và xứng đáng có đuợc." 

Ông Valentino đã làm việc với PPS như là một người cố vấn từ tháng 12 và đã đóng một vai trò 
trung tâm trong việc ổn định ban giáo trình và giảng dạy. Ông Valentino đã làm việc với Ông 
Guerrero khi ông là Phó Giám Đốc Sở Học Chánh/ Giám đốc Học Viện cho Sở Học Chánh San 
Francisco Unified. Ông Valentino sẽ báo cáo với Phó Giám Đốc Yvonne Curtis. 

"Ông Luis là một nhà lãnh đạo hợp tác, người hiểu cách xây dựng và chỉ đạo một ban giảng dạy 
và học tập, để hệ thống trường học có khả năng tổ chức để cung cấp hướng dẫn giảng dạy cần 
thiết cho các trường học, nhà giáo dục và các nhà lãnh đạo", Ông Guerrero nói. 

Ông Scherzinger quay trở lại PPS, trước đây từng làm giám đốc sờ học chánh và giám đốc tài 
chính. Sự bổ nhiệm của ông đúng lúc khi mùa xây dựng ngân sách bắt đầu khởi động và sở học 
chánh đang tiến hành để đánh giá ngân sách và các hoạt động tài chính của sở học chánh.  

Ông  Scherzinger, người cũng có vai trò điều hành trong Cơ quan Lập pháp Oregon và Bộ Dịch vụ 
Nhân sinh Oregon, sẽ báo cáo trực tiếp với Ông Guerrero. 

  

  

"Sở học chánh đã được hưởng lợi từ chuyên môn tài chính của Ông Jim và sự hiểu biết toàn diện 
về các hệ thống PPS, môi trường, con người và thực tiễn", Ông Guerrero nói. "Ông Jim rất tận 
tâm về phục vụ công cộng và giáo dục công cộng, và chúng tôi rất may mắn có được ông trong 
ban lãnh đạo" 

Ông Dutcher, người sẽ phục vụ trong đội của Scherzinger, cũng trở lại sở học chánh và đã từng 
làm CFO tạm thời hai lần. Giống như Ông Scherzinger, sự quen thuộc của Dutcher với PPS chắc 
chắn sẽ là một lợi ích khi sở học chánh xây dựng ngân sách năm tới, ông Guerrero nói. 
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"Ông Ryan là một chuyên gia nổi bật, và tôi biết ơn sự tận tâm của ông đối với những gì chúng 
tôi đang làm ở đây", Ông Guerrero nói. 

Cô Cameron đến PPS từ Sở thú Oregon, nơi cô làm Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị trong bảy 
năm qua. Cô Cameron, người sẽ báo cáo với Cháng văn Phòng Stephanie Soden, sẽ lãnh đạo ban 
truyền thông và hình thành cách thức sở học chánh kể chuyện của mình và làm tăng tiếng nói 
của học sinh. 

"Tất cả chúng tôi đều có cùng quan tâm đến việc nâng cao năng lực và khả năng của chúng tôi 
để truyền đạt một cách rõ ràng, minh bạch, toàn diện và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan", 
ông Guerrero nói. 

 


