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Giám Đốc Sở học Chánh Guerrero cải tổ nhân viên 
để đạt trọng tâm mới cho việc giảng dạy 
Lời kêu gọi cho trọng tâm mới về việc giảng dạy và thay đổi liên quan trong cơ cấu tổ chức của 
Khu Học Chánh Portland được nhấn mạnh trong cuộc họp  mới đây của nhân viên với Giám Đốc 
Học Chánh Guadalupe Guerrero. 

Ông Guerrero đã tuyên bố với hơn 100 nhân viên của Khu Học Chánh trong phòng họp chính 
trong tòa nhà hành chánh: "Đây là thời gian để tạo ra một sự khác biệt quan trọng trong đời 
sống của trẻ em mà chưa bao giờ được tốt hơn." 

Ông Guerrero đã cho biết là ông đã hoàn tất 30 ngày làm việc đầu tiên của ông và đã xác nhận 
rằng Khu Học Chánh cần có nhiều chú ý và nguồn trợ giúp cho những gì đang diễn tiến trong các 
lớp học. 

Ông nói, "Điều quan trọng là chúng ta thực hiện những  kỳ vọng dựa trên các tiêu chuẩn cho 
chương trình giảng dạy và việc giảng dạy," ông cho biết tiếp: “ và chúng ta phải có sự rõ ràng về 
những gì học sinh nên biết và có khả năng làm được ". 

Ông nói là ông sẽ tạo dựng một chức vụ mới là Phó Giám Đốc Quản Nhiệm về Giảng Dạy và Cộng 
Đồng Trường Học (Deputy Superintendent for Instruction and School Communities) để thực 
hiện công việc đó. Dưới chức vụ đó sẽ có ba chức vụ cấp cao: Trưởng Phòng Học Tập (Chief 
Academic Officer); Trưởng Phòng Dịch Vụ Hỗ trợ Học Sinh (Chief of Student Support Services) và 
Trưởng Phòng Quản Trị Học Đường (Chief of Schools).  

Ông Guerrero cho biết là ông sẽ đảm nhận các nhiệm vụ của Trưởng Phòng Học Tập cho đến khi 
có thể tuyển dụng một nhân viên chính cho công việc này.  Các chức vụ này sẽ được công bố và 
việc tuyển dụng nhân viên sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. 

Ông nói: "Tôi muốn nền tảng này phải được xây dựng để chúng ta có được một cương vị rõ ràng 
hơn và thống nhất tốt hơn cho toàn thê cơ cấu tổ chức này. 
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