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Các Nguồn Lực để Giúp Các Học Sinh Vượt Qua Hậu 
Quả của Cuộc Bầu Cử và Lễ Nhậm Chức 
Ngày 15 Tháng 1, 2021 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Chúng tôi rất biết ơn các nhà giáo dục và cộng đồng của chúng tôi đã tiếp tục hỗ trợ các học sinh 
trong những thời điểm chuyển tiếp trong năm nay. Cuộc bầu cử tổng thống và hậu quả của nó, 
đặc biệt là cuộc tấn công vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ Ngày 6 Tháng 1, đã gây xáo trộn và bất 
an cho tất cả chúng ta, và cảm giác bất an vẫn tiếp tục khi lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe 
Biden vào tuần tới. Chúng tôi biết đó có thể là một thời gian đặc biệt khó khăn đối với các học 
sinh và chúng tôi vẫn lạc quan về sức mạnh của nền dân chủ và giáo dục khi họ cố gắng hiểu rõ 
các sự kiện và vấn đề. 
 
Để giúp các gia đình hỗ trợ học sinh vượt qua những thử thách này, chúng tôi đã tập hợp một 
nhóm các nguồn lực tập trung vào cuộc bầu cử và hậu quả của nó. Chúng có thể được tìm thấy 
trên trang web này: 
 

www.pps.net/civicengagement 
 

Trong cột bên trái của trang, quý vị sẽ tìm thấy các nguồn lực dành cho các học sinh và gia đình, 
với các bản dịch bằng cả năm ngôn ngữ được hỗ trợ của chúng tôi.  Quý vị cũng sẽ tìm thấy bộ 
công cụ “Civic Engagement and Unrest Tool Kit.” (Sự tham gia công dân và tình trạng náo 
động). Mặc dù bộ công cụ được dự định làm tài nguyên cho nhân viên PPS, tài liệu PDF này bao 
gồm thông tin có thể có giá trị cho các gia đình và thành viên cộng đồng.  
 
Tình trạng bất ổn xã hội và chính trị mà đất nước chúng ta đã chứng kiến đã dẫn đến cuộc nổi 
dậy bạo lực và cuối cùng thất bại tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. Chúng tôi biết rằng các học sinh 
và cộng đồng đang phải trải qua những tác động đau thương của những sự kiện này và những 
sự kiện này càng trở nên trầm trọng hơn trong thời kỳ đại dịch. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng 
chúng tôi ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. 
 
Chúng tôi khuyến khích quý vị  sử dụng tất cả các nguồn lực  chúng tôi có sẵn để trợ giúp, bao 
gồm cả việc nói chuyện với giáo viên và nhân viên trường học của con em quý vị. Hãy biết rằng 
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là sức khỏe của học sinh. 
 
Cám ơn quý vị, và bảo trọng. 
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