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Trường học 

 

Hôm qua, lần thứ ba trong vòng hai tháng, súng đã nổ ngay bên ngoài khuôn viên Trường 

Portland Public Schools. Hai trong số các trường hợp đó, học sinh PPS đã bị thương. Và trên 

khắp thành phố, trong cùng khoảng thời gian này, có quá nhiều người dân Portland là nạn nhân 

của bạo lực súng đạn ngày càng cao trong khu vực của chúng ta. 

 

Là một nhà giáo dục gần cả cuộc đời, tôi thấy trách nhiệm chính của mình là đảm bảo sự an 

toàn và hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên trong sự chăm sóc của chúng tôi, cũng như 

việc dạy và học. Tôi biết ơn sự cam kết và phục vụ của các nhà giáo dục và nhân viên hỗ trợ, 

những người hàng ngày cống hiến hết mình để hoàn thành các mục tiêu này. 

 

Nhưng khi tiếng súng nổ trong một cộng đồng khác của PPS, tôi kêu gọi cộng đồng của chúng 

ta đoàn kết lại và cùng nhau giải quyết các vấn đề xã hội đang gây khó khăn cho các khu dân 

cư của chúng ta. 

 

Nếu học sinh lo sợ cho sự an toàn của bản thân, sự an toàn của bạn bè hoặc sự an toàn của 

các thành viên trong gia đình, thì các em không thể bước vào lớp học với cảm giác an toàn, 

yên tâm và sẵn sàng học tập. Nếu bạo lực súng đạn tiếp tục xảy ra, đặc biệt là gần các tòa nhà 

trường học của chúng ta, thì học sinh sẽ cảm thấy lo lắng vô cùng, thay vì có cảm giác thân 

thuộc và an toàn hơn. Các vấn đề phức tạp hơn, khi học sinh của chúng tôi vẫn đang phục hồi 

sau tác động của đại dịch: nhu cầu về tinh thần và hành vi đang rất cần trong lúc này. 

 

Ở các trường công lập, trách nhiệm của chúng tôi là phục vụ mọi học sinh được đến trường. Là 

những nhà giáo dục, chúng tôi hiểu rằng nhiều trẻ em và thanh thiếu niên mà chúng tôi có đặc 

ân được phục vụ phải đối mặt với nhiều thử thách thực sự trong cuộc sống của các em. Chúng 

tôi biết rằng các gia đình thường phải đương đầu với tình trạng nghèo đói kéo dài, thể chế phân 

biệt chủng tộc và các thách thức liên quan đến kinh tế hoặc nhà ở. Công việc của chúng tôi là 

nhận ra những rào cản này, hỗ trợ học sinh và đảm bảo các em được tiếp cận với một nền giáo 

dục chất lượng cao. Chúng tôi có chung niềm tin, như đã nêu trong tầm nhìn của học khu, một 

nền giáo dục nghiêm ngặt và toàn diện sẽ chuẩn bị tốt hơn cho học sinh tốt nghiệp trở thành 

những người có tư duy phản biện, sẵn sàng dẫn dắt một thế giới xã hội công bằng hơn.  

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào phạm vi mạnh của mình: đảm bảo mọi học sinh đều được 

giáo dục toàn diện. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng các trường học là những 

không gian an toàn, thân thiện và ổn định, đồng thời các nhà giáo dục và nhân viên là những 

người mà học sinh có thể tin cậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức cộng đồng và 

văn hóa cụ thể để giúp cung cấp cho học sinh các dịch vụ hỗ trợ và cố vấn cần thiết. Và chúng 

tôi sẽ duy trì sự tập trung vào việc đảm bảo rằng mọi học sinh đều biết rằng chúng tôi tin tưởng 

vào sự thông minh và tiềm năng của các em. 

 

Cần phải có một nỗ lực của toàn cộng đồng. Chúng ta cần làm việc cùng nhau để lấy trẻ em và 

thanh thiếu niên làm trung tâm, đồng thời phát triển các giải pháp có ý nghĩa nhằm khuyến 



khích một môi trường hòa bình và tích cực cần thiết để các em phát triển. PPS sẵn sàng trở 

thành một phần của giải pháp. 

 

 

 

Guadalupe Guerrero 

Tổng Giám Đốc 

 


