PPS trình bày kế hoạch để xem xét lại tên của các
ngôi trường của sở học chánh
Tại cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Ngày 14 Tháng 7, Sở Học Chánh Portland đã đưa
ra một kế hoạch trình bày một thủ tục đổi tên các ngôi trường và các tòa nhà khác. Việc xem xét
lại tên của các ngôi trường của sở học chánh là để hưởng ứng tình trạng bất ổn đang xảy ra trên
khắp đất nước, bao gồm cả ở Portland, để phản ứng với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống đã
trở thành sự chú trọng công cộng vào mùa hè này.
Cô Dani Ledezma, Cố Vấn Cao Cấp của PPS về Công Bằng Chủng Tộc và Công Bằng Xã Hội, đã
trình bày kế hoạch mà cô đã soạn thảo với Tổng Giám Đốc Guadalupe Guerrero sẽ được cùng
trình bày với các học sinh PPS. Kế hoạch thành lập một Ủy Ban Đổi Tên và Xác Định Lại sẽ bắt
đầu hoạt động vào Tháng 9 trong một quá trình năm giai đoạn.
(Đọc thư báo tới Hội đồng quản trị Read the memo to the Board)
Trong số các giai đoạn là xem xét lại và nghiên cứu việc đổi tên Trường Trung Học Wilson, đang
được thực hiện bởi vì trường được đặt tên cho cựu tổng thống là người đã phát biểu những
điều rõ ràng kỳ thị phân biệt chủng tộc. Một nhóm học sinh tại Wilson đã lãnh đạo phong trào
thay đổi tên trường học.
“Những người trẻ tuổi ngày nay đòi hỏi nhiều hơn từ các tổ chức của chúng tôi, và toàn thể sự
sùng kính các nhân vật kỳ thị phân biệt chủng tộc nên là một điều của quá khứ,” Tổng Giám Đốc
Guerrero nói.
Cô Ledezma nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chu đáo nhất có thể được và gắn kết đầy đủ với
các học sinh trong suốt quá trình. Cô đã đề xuất một phương cách cân bằng, tập trung vào tiếng
nói của các học sinh, đặc biệt là các học sinh da màu, và phù hợp với Kế Hoạch và Cơ Cấu Công
Bằng Xã Hội và Công Bằng Chủng Tộc (Racial Equity and Social Justice Framework and Plan) của
sở học chánh, cũng như Tầm nhìn PPS (PPS Vision).
“Là các lãnh đạo của Sở Học Chánh Portland, một hệ thống giáo dục pre-K-12 đã có 150 năm,
chúng tôi có cơ hội chuyển năng lượng của phong trào tập thể này và xây dựng dựa trên công
việc qua nhiều thập kỷ của cộng đồng da đen, bản địa và các cộng đồng da màu khác để phá vỡ
sự phân biệt kỳ thị chủng tộc văn hóa và có tổ chức lan rộng vào vào hệ thống của chúng ta,” cô
Ledezma nói.
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