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Tại sao tôi biết ơn 

Tôi đã làm được gần ba tháng với công việc của chức vụ Giám Đốc Sở Học Chánh Portland, và tôi 

có thể cho quí vị biết trong thời gian này có rất nhiều cuộc giới thiệu, những buổi họp, thu thập 

thông tin và thực hành công việc điều hành một sở học chánh của một thành phố lớn. Tuy 

nhiên, khi chúng ta đang hướng đến những ngày nghỉ lễ cuối tuần, tôi cảm thấy mình biết ơn về 

nhiều thứ, dù những điều đó lớn hay nhỏ. 

Tôi rất biết ơn khi được làm việc ở một khu học chánh và một thành phố có sự quan tâm sâu sắc 

và nhiệt tình về trường công lập và vấn đề giáo dục của trẻ em. Chúng ta là một cộng đồng 

muốn và đòi hỏi để được tham gia vào sự thành công của các trường học – và đó là điều rất 

được ca tụng. 

Tôi rất biết ơn các giáo viên với sự thận trọng và tận tâm trông nom các lớp học, các vị hiệu 

trưởng đã thực hiện một lập trường duy nhất tại mỗi trường, và tất cả các nhân viên hỗ trợ đảm 

bảo sự an toàn, và học tập của các em học sinh. Hầu hết tôi biết ơn tất cả các học sinh - cho dù 

đó là một học sinh mẫu giáo với tính hiếu kỳ khi tập đọc cuốn sách đầu tiên của em hoặc một 

học sinh lớp 12 bận rộn và háo hức về kế hoạch học tập ở bậc đại học hoặc về nghề nghiệp. 

Cuối cùng cho tôi lưu ý rằng tôi vô cùng biết ơn được có vợ tôi (giáo viên lớp hai) và gia đình 

cùng với tôi vui hưởng những ngày nghỉ và tìm hiểu về thành phố Portland. 

Cám ơn tất cả mọi người. 

Guadalupe 

 


