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Kính gửi các Gia đình, Học sinh và Đồng nghiệp, 
 
Hôm nay bắt đầu là Tháng Di Sản Latino, một cơ hội hàng năm để kỷ niệm và công nhận sức 
mạnh của cộng đồng Latinx đa chủng tộc của chúng ta — quá khứ, hiện tại và tương lai. 
 
Lớn lên ở Vùng Vịnh và Thung Lũng Trung Tâm của 
California, thật biết ơn, trãi nghiệm đi học ban đầu của 
tôi đã mang lại nhiều cơ hội tích cực để khẳng định về 
văn hóa và ngôn ngữ. Là một đứa trẻ của những người 
nhập cư Mexico, tôi cảm nhận được nhìn thấy bởi các 
nhà giáo dục của mình và tôi thấy mình được phản ánh 
trong các bài học hàng ngày và trong những câu chuyện 
mà chúng tôi chia sẻ. Tôi tìm thấy niềm vui vô cùng to 
lớn trong trải nghiệm trường học của tôi. 
 
Khi chúng ta tôn vinh những đóng góp to lớn mà người 
dân Latinx đã làm trong cộng đồng của chúng ta và trong suốt nhiều thế hệ trong mọi khía cạnh 
của xã hội, tôi muốn cảm ơn các nhà giáo dục, nhân viên và các đối tác cộng đồng Latinx vì sự 
đóng góp của họ trong việc xây dựng trải nghiệm học tập hòa nhập và thân thiện hơn cho học 
sinh được phát triển mạnh trong PPS. 
 
Đặc biệt, trong tháng tới, các cộng đồng trường học của chúng tôi sẽ xác định những cách sáng 
tạo để tôn vinh, công nhận và tôn vinh di sản Latino. Hy vọng của tôi với tư cách là tổng giám 
đốc của các trường học của chúng tôi là mỗi học sinh sẽ có nhiều cơ hội, như tôi đã làm khi còn 
trẻ, để các em được trải nghiệm cảm giác được tôn vinh di sản và nền tảng của họ và cũng để 
tìm hiểu thêm về cộng đồng đa dạng mà chúng ta đang sống. Xin biết rằng với tư cách là nhà 
lãnh đạo của khu học chánh lớn nhất Oregon, ưu tiên chung của tôi là chúng tôi tiếp tục thực 
hiện các bước để hướng tới việc chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi, như cộng đồng của chúng 
ta đã vạch ra trong tầm nhìn của học khu, để hiện thực hóa các yếu tố trong Hình Tượng Học 
Sinh Tốt Nghiệp Graduate Portrait. 
 
Với niềm tự hào, 

 
Guadalupe Guerrero 
Tổng Giám Đốc 
 
*Để có danh sách tham khảo các nguồn tài liệu giáo dục, vui lòng xem: 
Latinx Heritage Month Teaching Resources to Use All Year Long 
Hispanic Heritage Month Resources | Latino Center  
Latinx Heritage Month Resources | Teach For America 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/PPS_Vision_Final.pdf
https://educationnorthwest.org/resources/latinx-heritage-month-teaching-resources-use-all-year-long
https://latino.si.edu/learn/teaching-and-learning-resources/hispanic-heritage-month-resources
https://www.teachforamerica.org/events/latinx-heritage-month-resources
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NPS Celebrates Hispanic Heritage Month, Educators Portal, and more  
Uplifting Hispanic Americans during Hispanic Heritage Month and Beyond 
 
 

https://www.nps.gov/subjects/tellingallamericansstories/latinothemestudy.htm
https://www.latnet.org/org-blog/2021/9/14/uplifting-hispanic-americans-during-hispanic-heritage-month-and-beyond
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