Phản hồi lại Sự kiện Ngày 6 Tháng 1: Thông điệp từ
Tổng giám đốc Guerrero
Ngày 7 tháng 1 năm 2021
Kính gửi các Gia đình PPS,
Tôi tham gia cùng với tất cả những người trong ngành giáo dục công lập trên cả nước tố cáo vụ
tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày hôm qua. Cuộc nổi dậy bạo lực và cuối cùng rồi cũng thất
bại tại Điện Capitol Hoa Kỳ thật là đau buồn khi chúng ta chứng kiến, trong đó có cả học sinh của
chúng ta, nhưng tôi vẫn lạc quan về tương lai của các em và đất nước của chúng ta.
Nếu chúng ta muốn bảo vệ sự thay đổi mang tính chuyển đổi tích cực, chúng ta phải chống lại
thông tin sai lệch bằng sự giáo dục và ủng hộ các nguyên tắc của một nền dân chủ công bằng.
Chúng tôi sát cánh cùng các học sinh, gia đình và cộng đồng trong hành trình vì một tương lai tốt
đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Mùa thu này, với một sự nỗ lực làm việc tập thể để hỗ trợ các học sinh, nhân viên và gia đình,
chúng tôi đã đưa ra Bộ công cụ bầu cử năm 2020 (2020 Election Tool Kit). Tôi muốn động viên
quý vị xem lại thông tin và các nguồn lực có trong bộ công cụ và khuyến khích cộng đồng PPS
tiếp tục hợp tác để hỗ trợ lẫn nhau bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có khả năng tạo
ra một sự khác biệt và đóng góp cho cộng đồng mà chúng ta muốn vun đắp và hỗ trợ.
Bất chấp những hình ảnh kinh khủng về bạo lực và bất ổn mà chúng ta đã chứng kiến ngày hôm
qua, tôi vẫn lạc quan về sức mạnh của nền dân chủ và vai trò của chúng ta với tư cách là các nhà
giáo dục để hỗ trợ nền dân chủ; đúng giáo dục là nền tảng của nền dân chủ. Các nhà giáo dục có
cơ hội hỗ trợ sự hiểu biết của các học sinh về nền dân chủ của chúng ta và giúp các em có được
kiến thức khách quan về các sự kiện hiện tại và kết quả của các cuộc bầu cử. Chúng tôi đang chia
sẻ một số nguồn lực cho nhân viên trường học để thu hút các em học sinh một cách tốt nhất về
hậu quả của các sự kiện ngày hôm qua.
Sau một năm 2020 vô cùng thách thức, mặc dù năm 2021 mới bắt đầu thất vọng, nhưng tôi tin
rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này và vượt qua những thử thách và trở ngại một
cách mạnh mẽ hơn nhờ sức mạnh của cộng đồng và sự quan tâm lẫn nhau của chúng ta.
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