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Tôi rất đau buồn.  
 
Tôi rất đau buồn vì sinh mệnh của người Da Đen tiếp tục bị cướp đi vì sự tàn bạo của kỳ thị 
chủng tộc và sự thất bại trong việc thừa nhận chia sẻ tình người của chúng ta. 
 
Là Tổng Giám Đốc của hệ thống trường học lớn nhất ở Oregon, tôi rất tức giận và nản lòng khi 
biết sinh mệnh của người Da Đen bị cướp đi một cách dễ dàng và vô nghĩa. Tôi cảm thấy thất 
vọng vì điều đó xảy ra, ngay cả giữa ban ngày và trước máy quay phim và các nhân chứng… 
 
dường như loại bạo lực kỳ thị chủng tộc này không chậm lại: 
 
George Floyd. 
Michael Brown. 
Tamir Rice. 
Quanice Hayes. 
Aiyana Jones. 
Eric Garner. 
Stephon Clark. 
Sandra Bland. 
Kendra James. 
Trayvon Martin. 
 
Khi chúng ta bước vào cuối tuần, tôi sẽ nhớ tên của họ và suy ngẫm về cách chúng ta có thể  
tạo điều kiện một cách tích cực để mọi học sinh Da Đen tại PPS được chấp nhận, được lắng 
nghe và được hỗ trợ. 
 
Thứ ba vừa qua, trong cảnh tối tăm của thảm kịch không thể tin được, chúng tôi đã trình bày và 
tái khẳng định với cộng đồng những giá trị và cam kết của chúng tôi đối với công bằng chủng tộc 
và công bằng xã hội, tập trung chủ yếu vào kinh nghiệm của các học sinh Da Đen của chúng tôi. 
Lịch sử của thành phố và quốc gia của chúng ta có thể làm cho bất cứ người da màu nào cảm 
thấy đây là những từ ngữ vô vị và trống rỗng. Là một người đàn ông da màu biết rất rõ cảm giác 
này, cam kết của tôi với tư cách là một nhà lãnh đạo giáo dục chống phân biệt kỳ thị chủng tộc là 
chúng tôi sẽ làm việc để giáo dục các học sinh trở thành những nhà tư tưởng phê bình, được 
chuẩn bị để lãnh đạo trong một thế giới công bằng xã hội hơn. 
 
Chúng ta không thể duy trì thái độ trung lập trong vấn đề kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi sẵn sàng kề 
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vai sát cánh đoàn kết với cộng đồng trong cuộc đấu tranh chống lại phân biệt kỳ thị người Da 
Đen. 
 
Những hành động bạo lực này làm tổn thương chúng ta, những học sinh, thành viên gia đình, 
nhà giáo dục và thành viên cộng đồng, và tôi chia sẻ cùng với sự đau khổ và đau buồn của quý vị. 
Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta phải duy trì kiên quyết trong sự cam kết của chúng ta với các 
học sinh Da Đen. 
 

 
Guadalupe Guerrero 
Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh 
 


	Tuyên bố về cái chết bi thảm của George Floyd từ ông Guadalupe Guerrero, Tổng Giám Đốc PPS

