
Gửi đến học sinh, nhân viên, gia đình và cộng động của Sở giáo dục Olympia, 

Chúng tôi tin rằng một số quý vị đã xem đoạn video về sự qua đời của George Floyd tại thành 

phố Minneapolis, và tiếp theo là các cuộc biểu tình tràn ngập trên khắp đất nước và tại địa hạt 

của chúng ta. Sự phiền nảo, giận dữ, bối rối, thất vọng và thiếu kiên nhẩn của người dân đang 

được biểu lộ với nhiều hình thức khác nhau trên khắp đất nước của chúng ta. Phản ứng kịch liệt 

khắp mọi nơi trong toàn xã hội, xảy ra cùng lúc chúng ta đang chống chọi với đại dịch mà đã gây 

ra hàng chục ngàn người tử vong và hàng triệu người thất nghiệp trên cả quốc gia. Và như tất cả 

chúng ta đều biết, đại dịch này cũng đả ảnh hưởng đến việc đóng cửa các trường học. 

Vì vậy, chúng ta không có nơi để hội họp. Nhà trường luôn là nơi học sinh có thể đến và tìm 

nguồn an ủi và sự cãm thông trong giai đoạn khủng hoảng.  Chúng tôi đả và luôn là nơi mang lại 

ý thức cộng đồng, là nơi để lắng nghe, và cũng là nơi để bày tỏ và hổ trợ khi chúng ta bị tổn 

thương, giận dử hoặc lo sợ. 

Thay vì họp mặt tại trường, chúng tôi muốn dùng thông tin này chia sẻ về những bước tiến quan 

trọng mà Ban lãnh đạo quận và Hội đồng trường đã thực hiện, và góp ý kiến về các hoạt động cơ 

bản mà Sở giáo dục Olympia đã quyết tâm tích cực giải quyết vấn đề thiên vị, xóa bỏ sự phân 

biệt chủng tộc và đảm bảo sự hỗ trợ công bằng cho tất cả học sinh và gia đình trong trường học 

của chúng ta. 

Tháng hai này, Hội đồng trường của chúng tôi một lần nữa thông qua nghị quyết công nhận 

Black Lives Matter at School Week.(Tôn trọng nhân quyền của người da màu trong tuần học của 

trường). Nghị quyết này đề cập trong Olympia School District Student Outcome #4, tuyên bố 

rằng hệ thống trường học có trách nhiệm với học sinh và cộng đồng mà họ giáo dục, để những 

thanh thiếu niên này có kỹ năng và can đảm để “ tự vệ, đương đầu với những thiên vị cá nhân, 

trong hệ thống và ngoài xã hội”.  Nếu chúng ta mong học sinh làm được điều này,  thì chúng ta 

là những bậc phụ huynh phải có dũng khí để làm tấm gương.  Nghị quyết cũng tuyên bố rằng 

việc xóa bỏ hệ thống lạm quyền đòi hỏi những sự trao đổi cởi mở và liên tục giữa các thành viên 

trong cộng đồng của chúng ta. 

Câu “Black lives Matter” (Tôn trọng nhân quyền của người da màu) có thể gây ra rất nhiều phản 

cảm bất đồng ở nhiều người. Đối với một số người, câu này là một sự khẳng định dựa trên kinh 

nghiệm sống của họ như là một người Mỹ gốc Phi trong một xã hội không bình đẳng. Đối với 

những người da màu và da trắng khác, đó là sự kêu gọi đấu tranh cho công quyền của những 

người bạn Mỹ gốc Phi, thành viên trong gia đình, học sinh, hàng xóm và đồng nghiệp của họ. 

Tuy nhiên, vẫn còn có những người xem câu này là có lẽ không cần thiết hoặc thậm chí gây chia 

rẻ, bởi vì sau tất cả,  có phải chúng ta đều tin rằng tất cả nhân mạng đều quan trọng? Tại sao 

chúng ta phải chọn ra một chủng tộc? 

Tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử rõ ràng cho thấy rằng, dù vô tình hay là hữu ý, chúng ta đã 

và đang gữi đến một thông điệp cho thấy một xả hội không công bằng nhân quyền. Người Mỹ 

gốc Phi có nhiều trải nghiệm sống không công bằng, và phân biệt do sự khác biệt chủng tộc và 

thiên vị ngấm ngầm hoặc rõ ràng.  Khi tỷ lệ nam giới người Mỹ gốc Phi chỉ chiếm hơn 6% dân 

số, nhưng chiếm gần 40%  số tù nhân ở Hoa kỳ;  đồng thời tỷ lệ tốt nghiệp và đình chỉ kỷ luật 

trong các trường công, liên tiếp cho thấy tỷ lệ chênh lệch một cách thiệt thòi cho học sinh da 

màu, đặc biệt là người nam giới Mỹ gốc Phi. Lần này chỉ vì một cú điện gọi cảnh sát với một sự 

việc không đáng kể, không bạo lực với cảnh sát, một người đàn ông da đen phải chết vì nghẹt thở 

-- Có thể  tất cả những điều này đả gởi thông điệp đến cộng đồng người da màu rằng, đặc biệt là 

https://www.osd.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_61540/File/Announcements/PROCLAMATION_Black%20Lives%20Matter%20at%20School%20Week_01.27.20_AC.pdf


nam giới Mỹ gốc Phi, trong khi chúng ta nói rằng chúng ta bình đẳng, nhưng chúng ta không thật 

sự đặt một giá trị bình đẵng cho tất cả nhân loại? 

Một số người trong chúng ta, những thảo luận nghiêm túc về sắc dân có thể rất khó khăn và 

không được thoải mái. Họ sợ nói sai, hoặc làm vấn đề tệ hơn. Im lặng không còn tác dụng nữa. 

Không có sự đối thoại trung thực, phản ảnh và tự kiểm điểm, chúng ta không thể nào thay đổi và 

cải thiện chính bản thân và xã hội.  Chúng tôi muốn quý vị biết rằng chúng tôi và nhân viên của 

mình quyết tâm tiếp tục làm việc tích cực để hướng đến sự thích ứng về văn hóa hơn nữa, hoan 

nghênh sự hợp tác giữa Sở giáo dục, gia đình và học sinh, đặc biệt là gia đình và học sinh thiểu 

số, để chúng ta có thể đối diện và xóa bỏ bất bình đẳng trong hệ thống nhà trường của chúng ta 

một cách hiệu quả hơn. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể chấm dứt những hậu quả bất công 

đáng lo ngại đả kéo dài quá lâu. 

Đối với học sinh, gia đình và nhân viên da màu, đối diện trước sự bất công, quý vị đã mạnh mẽ 

và chống chọi quá lâu, và gánh nặng này không phải riêng của quý vị. Quý vị có quyền có một 

xã hội bình đẳng và không phải sống trong sợ hải và đàn áp. Bản sắc chủng tộc, kiến thức văn 

hóa và kinh nghiệm của quý vị là màu cờ sắc áo của đất nước chúng ta,và điều đó hình thành nên  

chúng ta. Chúng ta mạnh mẽ hơn là nhờ vào quý vị.  Không chỉ là lời nói, mà là hành động, 

chúng tôi sẽ làm việc tích cực hơn để chứng minh giá trị mà quý vị đã mang đến. Chúng tôi 

không xứng đáng với sự kiên nhẫn của quý vị, nhưng chúng tôi kính cẩn yêu cầu điều đó. 

Sau cùng, thảo luận với con em của chúng ta về sự kiện đang xảy ra rất quan trọng.  Dưới đây là 

những tài liệu có thể hữu ích: 

● Black Lives Matter: Resources and Toolkits  
● Teaching Tolerance: A Parent’s Guide to Preventing and Responding to Prejudice 

● New York Times: Talking to Kids About Racial Violence, By Haig Chahinian 

● University of Pennsylvania Graduate School of Education: Talking to children after racial 
incidents 

● National Association of School Psychologists: Countering COVID-19 (Coronavirus) Stigma 
and Racism: Tips for Parents and Caregivers 

● National Geographic: Talking to kids about xenophobia, By Leslie Hsu Oh 

Mặc dù trong tình hình dạy và học qua mạng, xin quý vị yên tâm rằng các cố vấn viên và nhân 

viên xã hội luôn sẳn sàng giúp đỡ cho bất kỳ học sinh nào cần sự trợ giúp để kiềm chế cảm xúc 

của mình. Xin vui lòng gởi email đến phòng Truyền thông và Quan hệ Cộng đồng của Sở giáo 

dục Olympia tại địa chỉ communications@osd.wednet.edu.Email.  Email của quý vị sẽ được chuyển 

đến Ban hỗ trợ học sinh và sẽ có nhân viên liên hệ với quý vị. 

Trân trọng cám ơn, 

 

Ông Giám đốc Sở giáo dục Olympia, ông Patrick Murphy 

Chủ tịch Hội đồng trường Olympia, Bà Hilary Seidel 

Phó Chủ tịch Hội đồng trường Olympia, Ông Scott Clifthorne 

Ban điều hành trường Olympia, Bà Leslie Huff 

Ban điều hành trường Olympia, Bà Maria Flores 

Ban điều hành trường Olympia, Ông Justin McKaughan 

 

https://blacklivesmatter.com/resources
https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/beyond_golden_rule.pdf
https://well.blogs.nytimes.com/2016/07/12/talking-to-kids-about-racial-violence/
https://www.gse.upenn.edu/news/talking-children-after-racial-incidents
https://www.gse.upenn.edu/news/talking-children-after-racial-incidents
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/countering-covid-19-(coronavirus)-stigma-and-racism-tips-for-parents-and-caregivers
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/countering-covid-19-(coronavirus)-stigma-and-racism-tips-for-parents-and-caregivers
https://www.nationalgeographic.com/family/2020/05/talking-to-kids-about-xenophobia-coronavirus/
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