
 
Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022 

Các gia đình PPS thân mến, 

Hôm qua, bạo lực súng đạn đã đe dọa một trường học của chúng tôi. Tôi không những chỉ đau 

buồn cho hai học sinh bị thương, mà còn cho gia đình của họ và toàn bộ cộng đồng Trường 

Trung Học Jefferson, những người chắc chắn cảm thấy sự an toàn và ổn định bị lung lay. 

Là những nhà giáo dục, chúng tôi cố gắng thúc đẩy các môi trường học tập vui vẻ, an toàn, nơi 

các học sinh sẽ được truyền cảm hứng. Một vụ bạo lực xâm nhập như thế này làm gián đoạn 

công việc quan trọng trong trường học nơi vụ bạo lực xảy ra, mà còn trên tất cả các cộng đồng 

sở học chánh của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp cộng đồng với nhiều nguồn lực và hỗ 

trợ resources and supports cho bất kỳ ai đang trải qua sự lo lắng, chấn thương và đau khổ. 

Tôi cũng hiểu các học sinh và gia đình có những lo lắng về sự an toàn, do các hoàn cảnh đáng 

quan tâm hiện tại của địa phương và các sự kiện quốc gia. Tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng 

chúng tôi có các bước rõ ràng để đánh giá các mối đe dọa và bảo đảm sự an toàn. Tôi hãnh 

diện về cách văn phòng trung tâm của chúng tôi và các nhà lãnh đạo Trường Jefferson đã phản 

ứng một cách nhanh chóng, thấu đáo và nhân ái ngày hôm nay. Tôi thật sự hy vọng chúng tôi 

không có bất kỳ trường hợp nào trong tương lai đòi hỏi chúng tôi phải huy động lại, nhưng xin 

lưu ý rằng: chúng tôi sẵn sàng làm những gì chúng tôi phải làm để giữ an toàn cho các học 

sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động huy động bất cứ lúc nào trong tình huống khẩn cấp cần sự 

quan tâm của chúng tôi; điều này bao gồm hợp tác chặt chẽ với Sở Cảnh sát Portland và các 

đối tác khác để bảo đảm sự an toàn cho học sinh và trường học. 

Sự việc bạo lực súng đạn ngày hôm qua cũng là cơ hội để tất cả chúng ta trò chuyện với các 

học sinh cho các em biết chúng ta quan tâm đến họ nhiều như thế nào- về niềm tin của chúng 

ta vào sự xuất sắc của họ và mong muốn của chúng ta rằng họ được sống một cuộc sống an 

toàn, đầy đủ. Chúng ta hãy tiếp tục cam kết nâng đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra không 

gian học tập tích cực cho những học sinh tuyệt vời, đầy cảm hứng của chúng ta. 

Tôi có cao hứng bởi sự cam kết và tận tâm tập thể từ các nhà lãnh đạo trường học và sở học 

chánh, các nhà giáo dục, nhân viên hỗ trợ và các đối tác cộng đồng để chăm sóc các trẻ em và 

thanh thiếu niên của chúng ta. Chúng ta hãy giữ vững quyết tâm vun đắp và bảo vệ môi trường 

học tập an toàn và tích cực cho họ. 

Trân trọng, 

 

Guadalupe Guerrero 

Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh 

https://ppsfamilysupports.com/

