PPS Tôn Vinh Tháng Di Sản Tây Ban Nha/La Tinh
Ngày 15 Tháng 9, 2022
Kính gửi các gia đình, học sinh và đồng nghiệp,
Một trong những trải nghiệm yêu thích nhất trong sự nghiệp giáo dục gần ba mươi năm của tôi
là năm đầu tiên đi dạy. Tôi là một giáo viên song ngữ tiếng Tây Ban Nha, và tôi rất vui và tự hào
khi được trở thành “el maestro” tức là giáo viên - một vai trò mang lại sự quý trọng và kính trọng
trong khu dân cư đa số là người La Tinh nơi tôi sống và làm việc.
Mẹ tôi, giống như nhiều người nhập cư, đã làm cho tôi thấm nhuần tầm
quan trọng của giáo dục và làm việc để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng.
Tôi đã may mắn vì trải nghiệm giáo dục tiểu học của tôi chứa đầy sự khẳng
định về văn hóa và ngôn ngữ. Là một nhà giáo dục mới, tôi rất vinh dự
được làm giống như vậy cho các học sinh và gia đình. Tôi mang trải nghiệm
này, và toàn thể bộ sưu tập kinh nghiệm sống mà tôi có được với tư cách là
một người La Tinh, tới cương vị lãnh đạo Sở Học Chánh Portland.
Tất cả học sinh xứng đáng được tôn vinh di sản và nguồn gốc của họ như
một phần trong kinh nghiệm giáo dục của họ. Sự đa dạng về chủng tộc, văn
hóa và ngôn ngữ của cộng đồng làm phong phú thêm cho mỗi chúng ta, cả
người lớn cũng như trẻ em. Tìm hiểu về sự đa dạng phong phú của chúng ta sẽ giúp chuẩn bị
cho các học sinh lãnh đạo một thế giới công bằng và bình đẳng hơn.
Hôm nay, chúng tôi bắt đầu làm lễ kỷ niệm Tháng Di Sản Tây Ban Nha/La Tinh, mang đến cơ
hội để thể hiện sự kính trọng, công nhận và tôn vinh những đóng góp của người La Tinh cho
cộng đồng, tiểu bang và quốc gia của chúng ta. Trong tháng tới, quý vị sẽ thấy các bài đăng
trên mạng xã hội và thông tin về các sự kiện trên toàn sở học chánh để giáo dục và thông báo
cho cộng đồng về lễ kỷ niệm văn hóa này, và để làm nổi bật lịch sử độc đáo và đóng góp của
người La Tinh ở Portland và trên khắp đất nước của chúng ta.
Con mucho orgullo (Với niềm tự hào lớn lao),

Guadalupe Guerrero
Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh Portland

