
Ngày 1 tháng 6, 2020 

Các thành viên của cộng đồng LCPS thân mến: 

Những cái chết đầy bạo động và thu hút sự chú tâm của mọi người của những người Mỹ 
gốc Phi châu xảy ra hồi gần đây quả thật là hết sức đáng tiếc. Tác động đau đớn của những 
cái chết kinh hoàng này là rất lớn và sẽ tiếp tục như vậy, và càng lớn hơn nữa khi chúng ta 
biết rõ là đại dịch COVID-19 có ảnh huởng bất tương xứng đối với người da màu. 

LCPS tiếp tục có quyết tâm cung cấp một môi trường học tập có tính chất an toàn, cảm 
thông, kính trọng và giúp đỡ nhau, và chúng tôi hoàn toàn bác bỏ sự kỳ thị chủng tộc và 
bạo động vì lý do chủng tộc, với sự nhận thức rõ rệt là hành động như vậy chỉ gây thêm sự 
kỳ thị, hận thù, áp bức và làm cho bạo động gia tăng. Quyết tâm này của chúng tôi được 
đặt nền tảng trên quan điểm bình đẳng thiên về hành động. Như một cộng đồng, chúng ta 
cần lên án những hành vi và ngôn từ mang tính chất kỳ thị chủng tộc, và chúng ta phải làm 
nhiều hơn nữa. Như những cá nhân riêng biệt, tôi mong các bạn tham gia cùng với tôi 
trong cuộc tranh đấu hòa bình chống kỳ thị chủng tộc, và có những hành động để chống lại 
nạn kỳ thị chủng tộc cũng như những sự bất bình đẳng có tính chất hệ thống và cơ cấu.    

Những ngôn từ và hành động chống kỳ thị chủng tộc hỗ trợ cho sứ mạng của chúng tôi là 
giúp cho tất cả mọi học sinh ai nấy cũng đều có thể cống hiến một cách có ý nghĩa cho thế 
giới. Tôi kêu gọi quí vị phụ huynh hãy nói chuyện với con em của mình về lịch sử và sự dai 
dẳng của nạn kỳ thị chủng tộc và bạo động chủng tộc trên nước Mỹ nói chung và ở từng 
địa phương nói riêng. Tôi kêu gọi nhân viên nhà trường của LCPS hãy cùng tôi tham gia 
những cuộc đối thoại cam đảm, và thậm chí là khó khăn, với những bạn đồng nghiệp, là 
những người tới trường mỗi ngày để tận lực giúp đỡ cho các học sinh và gia đình của các 
em, trong lúc có thể họ phải đương đầu với sự kỳ thị chủng tộc trực tiếp hay gián tiếp. Ở 
cuối thư này là danh sách những nguồn lực mà các bạn có thể tham khảo để nói chuyện với 
những người khác về chủng tộc, kỳ thị chủng tộc, và bạo động chủng tộc. 

LCPS đã chứng tỏ tinh thần chăm sóc cộng đồng trong đại dịch COVID-19. Chăm sóc cộng 
đồng bao gồm sự chăm sóc và quan tâm tới mỗi một thành viên trong cộng đồng, trong đó 
có những người đau yếu, những người thiếu thốn thức ăn, VÀ những người là nạn nhân của 
những hành vi và ngôn từ kỳ thị chủng tộc. Chăm sóc cộng đồng là sự triển khai của triết lý 
giáo dục "giúp đứa trẻ phát triển toàn diện", là triết lý dựa trên sự tin tưởng là chúng ta có 
thể giúp cho các em phát huy tiềm năng của mình khi các em được nuôi nấng, được dạy dỗ 
và được hỗ trợ khi đối mặt với những thách thức ở xung quanh. Trong tinh thần chăm sóc 
cộng đồng, chúng ta, bao gồm những người có xuất thân tốt, có thể nhận được sự hứng 
khởi từ bài thơ của Maya Angelou về sự dẻo dai, có tựa đề Still I Rise để cùng nhau làm việc 
nhằm thay đổi những điều sai trái và gây đau đớn trong thế giới xung quanh chúng ta.  

 



Trân trọng,  

Eric Williams, Tiến sĩ Giáo dục 

Giám đốc Học khu  

LCPS 

  

Danh sách các nguồn lực: 

• Những nguồn lực để nói chuyện về chủng tộc, kỳ thị chủng tộc, và bạo động chủng tộc 
(Resources for Talking About Race, Racism, and Racialized Violence) 

• 31 cuốn sách trẻ em để hỗ trợ cho các cuộc nói chuyện về chủng tộc, kỳ thị chủng tộc và sự 
kháng cự (31 Children's books to support conversations on race, racism and resistance) 

• Những đề tài thảo luận bàn tròn cho cộng động trung học đệ nhất cấp (Middle School 
Community Circle Topics ) 

• Bài viết về Chấn thương và Phải tới sở làm của người Da Đen (Article on Black Trauma and 
Showing Up at Work) 

• Bài viết về Trách nhiệm của giáo viên đối với nỗ lực dẹp tan nạn đàn áp chủng tộc (Article for 
Teachers' Self-Accountability for Dismantling Racial Oppression) 

 

https://centerracialjustice.org/resources/resources-for-talking-about-race-racism-and-racialized-violence-with-kids/
https://www.embracerace.org/resources/26-childrens-books-to-support-conversations-on-race-racism-resistance
https://www.tolerance.org/learning-plan/community-circle-topics
https://www.tolerance.org/learning-plan/community-circle-topics
https://www.refinery29.com/en-us/2020/05/9841376/black-trauma-george-floyd-dear-white-people
https://www.refinery29.com/en-us/2020/05/9841376/black-trauma-george-floyd-dear-white-people
https://educationpost.org/teachers-must-hold-themselves-accountable-for-dismantling-racial-oppression/
https://educationpost.org/teachers-must-hold-themselves-accountable-for-dismantling-racial-oppression/

