
 

Sở Học Chánh Portland là nơi áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng. 

Một vài cảm nghĩ về ngày 14 tháng 3 
Vào thứ Tư tuần này, học sinh trên cả nước đã đồng lòng lên tiếng về vấn đề an toàn trường 
học. Tại nhiều ngôi trường, các em đã thinh lặng trong khoảnh khắc và cùng nhau bước ra khỏi 
lớp để nói lên những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tất cả chúng ta nên lắng nghe. Những vụ xả 
súng khủng khiếp cướp đi sinh mạng của rất nhiều học sinh, sinh viên trong những năm gần đây 
đã làm khơi dậy một cuộc đối thoại vô cùng quan trọng và đã cho chúng ta một 'cơ hội học hỏi".  
 
Trong Khu Học chánh Portland (Portland Public Schools), mỗi một trường học đều đã áp dụng 
các phương pháp độc đáo và phù hợp với sự phát triển để nhấn mạnh thế nào là một môi 
trường giáo dục tích cực và đầy sự quan tâm.  Tại nhiều trường học, các em học sinh đã tự sáng 
kiến và chỉ đạo các chương trình trong ngày này.   
 
Những em lớn tuổi đảm trách việc tổ chức và hướng dẫn các diễn đàn trong sự tôn trọng lẫn 
nhau, nơi toàn thể học sinh có thể bày tỏ quan điểm của mình. Quá trùng hợp, ngày 14 tháng 3 
này cũng là ngày hơn 700 học sinh và giáo viên trung học từ Thành phố Portland cùng nhau sang 
Thành phố Seattle để tham dự một buổi trình diễn "Hamilton" khá đặc biệt. Nhạc kịch từng đoạt 
giải thưởng này nói về người sáng lập nên Hiến pháp Hoa Kỳ và nêu bật chủ đề nền dân chủ và ý 
thức tự do cá nhân. Khi ở nhà hát, nhóm học sinh của chúng ta đã thinh lặng trong khoảnh khắc, 
và trên sân khấu các em thủ vai trong nhạc kịch đã thay phiên nhau đứng lên nói lời tưởng nhớ 
đến các nạn nhân của vụ xả súng ở Parkland, Florida. Quả là phù hợp khi rất nhiều học sinh lớp 
11 đang theo học khóa Chính phủ Hoa kỳ đã có cơ hội tham gia sự kiện tuyệt vời này. 
 
Thứ Tư tuần này, trong các khuôn viên trường khắp Thành phố Portland, con em chúng ta đã 
tích cực tham gia nhiều hoạt động hiệu quả và đầy ý nghĩa. Các hoạt động này bao gồm tạo hình 
cầu vồng hoặc dấu hiệu hòa bình trên sân trường, bước ra khỏi lớp và thinh lặng trong 17 phút 
để tưởng niệm 17 học sinh, nhân viên đã thiệt mạng tại Trường Trung học Marjory Stoneman 
Douglas, hoặc cùng người thân đứng trước sân trường để tuyên bố rõ ràng rằng các em ủng hộ 
nỗ lực đảm bảo an toàn trường học.  
 
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Hiệu trưởng, lãnh đạo và nhân viên nhà trường 
đã ủng hộ các em học sinh và mang lại cho các em nhiều trải nghiệm học tập khả quan, tích cực. 
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Chúng tôi có cơ hội tham gia cùng Thống đốc Tiểu bang Kate Brown, Chủ tịch Hội Nhà giáo 
Portland Suzanne Cohen, Ủy viên Thành phố Nick Fish, và Thượng nghị sĩ Lew Frederick tại 
Trường Trung học Roosevelt để lắng nghe các em học sinh chia sẻ sự hiểu biết của mình về Hiến 
pháp, lên tiếng ủng hộ nỗ lực đảm bảo an ninh trường học và các biện pháp kiểm soát súng đạn 
hợp lý, đồng thời nhắc nhở bạn bè cùng trang lứa rằng tiếng nói của các em cũng rất quan trọng. 
Các em đã kêu gọi chúng tôi, những người lớn và các nhà lãnh đạo, hãy nghiêm túc nhìn nhận 
vấn đề này và cam kết thực sự hành động. Trong môi trường giáo dục công lập, chúng tôi mong 
muốn các em học sinh hiểu được vấn đề một cách khách quan, suy nghĩ chín chắn về mọi chủ 
đề, và hành động theo nhận thức của riêng mình. Vào sáng ngày Thứ Tư, tại sân vận động 
Roosevelt, chúng tôi đã lắng nghe được sự hiểu biết, lập luận vững chắc về các vấn đề, và tư duy 
rõ ràng nhưng đầy cảm xúc của các em qua các bài nhạc và thơ.  
 
Chúng tôi hết sức tự hào về các em. Các em hãy nhớ chúng tôi luôn ở bên cạnh các em. Tiếng 
nói của các em rất mạnh mẽ và các em có quyền đòi hỏi sự hành động để chúng ta có thể có 
được các ngôi trường an toàn và đầy sự quan tâm, ủng hộ. 
 
Gần đây, Bộ Giáo dục PPS đã thông qua một nghị quyết về “Bạo lực Súng đạn tại Các Trường học 
của Chúng ta (Gun Violence in Our Schools)”, bao gồm các đề xuất sau:  

• Kêu gọi chính phủ liên bang hành động để bảo vệ sinh viên, học sinh  
• Nghiêm cấm sản xuất, mua bán tất cả các loại vũ khí bán tự động 
• Tăng cường quy trình kiểm tra lý lịch 
• Phản đối việc cho các giáo viên mang vũ khí 
• Tăng ngân quỹ của chính phủ liên bang để cải thiện các biện pháp đảm bảo an 

ninh trường học  
• Tăng ngân quỹ dành cho các chuyên gia tư vấn, nhân viên chăm sóc sức khỏe 

tâm thần, bác sĩ tâm lý học, và nhân viên xã hội đang làm việc tại trường  
 
Hội đồng Trường học Great City, đại diện cho 70 sở học chánh lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã chính thức 
tuyên bố mạnh mẽ, rõ ràng rằng an toàn trường học là một vấn đề cần sự cân nhắc nghiêm túc, 
và phải có hành động thực tế nhằm giải quyết không chỉ việc kiểm soát súng đạn, mà cả việc đầu 
tư mạnh mẽ vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm tần, hành vi nhằm giúp đỡ những học sinh 
có nhu cầu.  
 
Đã quá đủ rồi. Con em chúng ta chỉ nên tập trung vào mỗi việc khám phá tài năng, theo đuổi 
niềm đam mê, và hoàn tất thành công kế hoạch đại học hoặc nghề nhiệp. PPS cam kết sẽ làm tất 
cả những gì có thể để tăng cường khả năng hỗ trợ cho học sinh và đảm bảo tốt hơn an ninh 
trường học. Những sự kiện bi thảm gần đây đã nhắc nhở chúng tôi về tầm quan trọng của quy 
trình tập huấn giữ an toàn của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang tập trung nhiều hơn vào biện 
pháp đảm bảo an ninh cho các tòa nhà trong khuôn viên trường trong quá trình hiện đại hóa 
bằng nguồn quỹ đến từ trái phiếu của chúng tôi.  
 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/Boardgun.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/Boardgun.pdf
https://www.cgcs.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=834&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=3471&PageID=1
https://www.cgcs.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=834&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=3471&PageID=1
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Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô giáo, những người đã chu 
đáo sắp xếp, chuẩn bị các bài giảng đầy ý nghĩa cho ngày Thứ Tư, và chúng tôi cũng xin cảm ơn 
những nhà hảo tâm đã đi cùng các em học sinh trung học trong chuyến tham quan. Nhưng trên 
hết, chúng tôi muốn chia sẻ rằng chúng tôi vô cùng tự hào khi các em đã dũng cảm đứng lên kêu 
gọi và mạnh mẽ lên tiếng về vấn đề cực kỳ quan trọng này. Tinh thần lãnh đạo của các em rất 
đáng khen ngợi, và sự cam kết của chúng tôi cũng phải được thể hiện như vậy. Đã quá đủ rồi. 
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