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Trái tim tôi tiếp tục đau buồn trước những hành động bạo lực và thù hận vô nghĩa đối với các
cộng đồng Á Châu và Đảo Thái Bình Dương ở Georgia, trên toàn quốc và trong chính cộng đồng
của chúng ta ở Portland. Tôi phẫn nộ và chán nản vì sự thất bại trong việc công nhận tính nhân
loại chung của chúng ta. Chúng tôi nhớ tới những người và gia đình bị ảnh hưởng bởi những bi
kịch này trong trái tim của chúng tôi. Với tư cách là Tổng Giám Đốc của hệ thống trường học lớn
nhất ở Oregon, tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi luôn đoàn kết và hỗ trợ các thành viên
trong cộng đồng Á Châu và Thái Bình Dương. Sở học chánh và cuộc sống của chúng ta được
phong phú và kiên cường nhờ sự hiện diện và đóng góp của các cộng đồng Á Châu Á và Thái
Bình Dương.
Chúng tôi đoàn kết với những người làm việc hàng ngày để ngăn chặn bạo lực đối với các cộng
đồng Á Châu và Thái Bình Dương. Tôi cam kết ngoài những lời tuyên bố lên án, tôi sẽ làm việc
tận dụng toàn bộ sức mạnh của tập thể để nêu tên và chống lại lời nói thù ghét và bạo lực trong
sở học chánh của chúng ta.
Dưới đây là danh sách các nguồn lực sẵn có khi chúng tôi làm việc cùng nhau để tạo điều kiện tại
PPS để mọi học sinh, đặc biệt là những học sinh trải nghiệm sự bất công, cảm nhận được cảm
giác thân thuộc mạnh mẽ, có mối liên hệ với những người lớn quan tâm và nhận được sự hỗ trợ
cần thiết để họ được chuẩn bị lãnh đạo một thế giới công bằng xã hội hơn.

Guadalupe Guerrero
Tổng Giám Đốc
Các nguồn lực:
Jamie Suehiro, AVID TOSA, Ban Chuẩn Bị Đại Học & Nghề Nghiệp và Ida B. Well-Barnett Chuyên
Viên Tư Vấn Hội Học Sinh Trung Học Á Châu và Thái Bình Dương, đã phát triển tài nguyên này
cho các nhà giáo dục:
On Anti-Asian Hate Resource
APANO là một tổ chức toàn tiểu bang, đoàn kết người Á Châu và người Đảo Thái Bình Dương để
đạt được công bằng xã hội. Chúng tôi sử dụng sức mạnh tập thể của cộng đồng để thúc đẩy
công bằng qua sự trao quyền, tổ chức và vận động với cộng đồng của chúng tôi.
APANO Responds
APANO Condemns Anti-Asian Hate and Bias

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Cũng xin nhắc nhở, nếu quý vị, học sinh, phụ huynh hoặc cộng đồng gặp phải lời nói thù ghét
trong cộng đồng trường học, chúng tôi có các giao thức để đối phó với lời nói thù ghét mà chúng
tôi muốn mọi người tuân theo:
PPS Hate Speech Protocols
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