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Kính gửi các Thành viên Cộng đồng Thống nhất Elk Grove 

 

Được lớn lên trong khu vực Elk Grove, tôi chưa bao giờ thấy sự xấu hổ của sự thù ghét trước mắt tôi như 

những tuần vừa qua. Ý tưởng rằng ghét, không khoan dung và sự hẹp hòi vẫn còn phổ biến khiến tôi kinh 

hãi. Đã dạy lịch sử cho những học sinh bây giờ là người lớn, sự lạc hậu của ghét và chủ nghĩa phân biệt 

chủng tộc không bao giờ là một lý tưởng xứng đáng để phát triển. Bây giờ là người trông coi Sở Giáo 

Dục của bạn, tôi phải vật lộn và tranh đấu với câu hỏi về bằng cách nào chúng tôi đã đến được nơi chúng 

tôi hiện nay. Chúng tôi có các chương trình, hệ thống và con người tốt để bảo vệ học sinh của mình. Tuy 

nhiên, rõ ràng là chúng ta cần khẩn trương làm tốt hơn. 

 

Những hành động kinh hãi của sự thù ghét được tìm thấy trong cơ quan của chúng tôi là không thể chấp 

nhận và tôi sẽ không đầu hàng cho đến khi chúng ta sửa chữa tổn thương và khôi phục lại một cảm giác 

an toàn mới ở mọi nơi. Tôi thường nói rằng mục đích và chức năng của chúng tôi là một khu học chánh 

là để cải thiện kết quả học tập và cá nhân cho mỗi học sinh của chúng tôi. Là những người lớn, cách duy 

nhất tôi biết làm thế nào để làm điều này là cải thiện kết quả của chúng tôi. Do đó, như là một tổ chức, 

chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ học sinh của chúng tôi, đánh giá tính duy nhất của mình, nhanh 

chóng và thích hợp để đáp ứng các vấn đề của họ và tiếp tục cung cấp những môi trường học tập tích cực 

và hỗ trợ mà học sinh cần đế học. 

 

Các bạn đồng nghiệp của tôi và tôi đã chọn làm công việc danh dự của sự giáo dục tré, nhưng sự giáo dục 

của học sinh của chúng ta đang tiến xa. Cung cấp cho học sinh của chúng tôi với một nền giáo dục học 

thuật là không đủ; đồng thời, chúng ta cũng phải giúp họ hình thành nền đạo đức của họ. Tôi tin rằng 

chúng tôi hiện đang làm việc ở mức độ rất cao và tôi nhận ra rằng chúng tôi không phải ở vị trí chúng tôi 

có thể và cần được. Chúng ta phải trở nên tốt hơn, kể cả tôi. Đã được hình thành và đúc khuôn bởi cộng 

đồng này, tôi có niềm tin vào khả năng của chúng tôi để vượt qua những giai đoạn hỗn loạn. Chúng tôi có 

nhân viên tốt, cha mẹ tốt và chúng tôi sống trong một cộng đồng tốt. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn. 

 

Biết rằng chúng tôi hiện đang làm việc để cải tiến nhiều chương trình và chiến lược nội bộ được thiết kế 

để cung cấp một môi trường học tập hỗ trợ, chăm sóc và chấp nhận trên toàn bộ cộng đồng Khu Học 

Chánh Elk Grove. Thật rõ ràng, tuy nhiên, rõ ràng là thời gian để tăng gấp đôi nỗ lực và tốc độ của chúng 

tôi. Điều này có nghĩa là bao gồm và tuyển dụng chuyên môn bổ sung để hỗ trợ công việc của chúng tôi 

để tăng sự đồng cảm, chấp nhận và cởi mở trong mọi người. Nhiệm vụ của tôi và của toàn bộ nhóm của 

tôi là khuyến khích cha mẹ, học sinh của chúng tôi và các đối tác cộng đồng và các tổ chức của chúng tôi 

để phát triển các sách lược lâu dài rõ ràng và toàn diện để giải quyết các vấn đề mà chúng ta phải đối 

mặt. 

 

Hãy đảm bảo rằng chúng tôi đã có nhiều sách lược đã được áp dụng để đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc 

của học sinh. Các sách lược này bao gồm nâng cao nhận thức của tất cả nhân viên, bổ sung thêm nhân 

viên về an toàn và an ninh, các nhóm hỗ trợ và đội tại các địa điểm trường của chúng tôi và ở cấp huyện 

cùng với việc tiến hành các buổi họp cho phụ huynh, nhân viên và cộng đồng. 

 

Tình huống thách thức mà trong đó chúng ta tự thấy là đã không xảy ra qua đêm và vấn đề này không thể 

giải quyết qua đêm. Tuy nhiên, chúng ta có thể và chúng ta sẽ vượt lên những thách thức mà chúng ta 
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phải đối mặt. Tôi hoàn toàn cam kết để xem công việc này thông qua và tôi yêu cầu mỗi bạn tham gia 

cùng tôi trong nỗ lực quan trọng nhất này. 
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Nhiều người trong số các bạn đã liên hệ với tôi để trợ giúp, hỗ trợ và cam kết trong sự hỗ trợ các nỗ lực 

của khu học chánh để cải tiến. Một số bạn, tôi chưa gặp mặt trực tiếp và một vài người trong số các bạn 

tôi đã hợp tác chặt chẽ với khu học chánh Elk Grove hoặc thông qua các tổ chức cộng đồng khác. Tôi 

cảm ơn mỗi người vì dành thời gian để liên hệ với tôi và tôi chấp nhận đề nghị của bạn. 

 

Mặc dù thông điệp này được gửi tới toàn bộ cộng đồng khu học chánh Elk Grove, xin vui lòng biết rằng 

chúng tôi cũng đang làm việc chăm chỉ tại các trường học cụ thể nơi mà những ví dụ gần đây về sự ghét 

và bất khoan dung đã xảy ra. Thông tin bổ sung về các hành động lập kế hoạch tức thời và cơ hội để học 

sinh và phụ huynh chia sẻ những suy nghĩ và mối quan tâm của họ trực tiếp với chúng tôi sẽ được thông 

báo trực tiếp đến học sinh và phụ huynh bị ảnh hưởng. 

 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc thông tin này. Tôi tự hào về Học Khu Thống Nhất Elk Grove và 

toàn thể cộng đồng của chúng tôi. Tôi mong đợi tới sự làm việc cùng nhau của chúng tôi khi chúng tôi cố 

gắng để làm cho Khu vực trường học Elk Grove là một nơi mà tất cả được chào đón, khuyến khích và có 

giá trị. 

 

Với một trái tim nặng nề nhưng lạc quan, 

 

 
Christopher R. Hoffman 

Giám đốc Giáo dục 


