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Tối nay, tôi chính thức đề cử ông Ernani DeAraujo, thành viên Ủy ban Học chánh 
Boston vào vị trí đồng chủ tịch Tổ Chuyên trách Học viên Anh ngữ (ELL) của Ủy ban. 
Ông DeAraujo sẽ thay thế vai trò lãnh đạo trước đây do Tiến sĩ Lorna Rivera, người đã 
rút lui khỏi Ủy ban vào tháng 6 năm ngoái đảm nhiệm. 
 

Được thành lập bởi Ủy ban Học chánh Boston vào năm 2009, Tổ Chuyên trách ELL 
đóng vai trò như cơ quan giám sát và đối tác tư tưởng hỗ trợ BPS trong việc giải quyết 
các nhu cầu ngày càng tăng của học khu đa văn hóa và đa ngôn ngữ của chúng tôi, 
học khu có gần 1/2 học sinh nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà và đến từ 
139 quốc gia khác nhau. 
 

Một cựu học sinh EL của BPS, ông DeAraujo đã theo học Trường Tiểu học Bradley, 
Học viện Umana và Trường Boston Latin (BLS), sau đó tiếp tục nhận bằng Cử nhân 
của Đại học Harvard và bằng J.D. từ Trường Luật của Đại học Washington and Lee ở 
Lexington, VA. Ông luôn biết ơn mẹ mình, một góa phụ di cư đến Đông Boston từ 
Colombia, người đã truyền cho ông niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh biến đổi của giáo 
dục. Ông DeAraujo giữ chức vụ Phó Chủ tịch Phụ trách Vấn đề Pháp lý và Cố vấn 
chung của Trung tâm Y tế Khu phố Đông Boston (EBNHC), một trong những trung tâm 
y tế lớn nhất toàn quốc với hơn 100 ngàn bệnh nhân và 1400 nhân viên. Ngoài ra, ông 
còn là cựu Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Cộng đồng NOAH, nơi ông giám sát tập đoàn 
phát triển cộng đồng có trụ sở tại Đông Boston và làm việc nhằm tạo ra nhà ở giá cả 
phải chăng cũng như xây dựng cộng đồng, đặc biệt là thông qua phát triển thanh niên 
và công bằng môi trường. Ông cũng đồng sáng lập một chương trình cho Trường 
Trung học Đông Boston, có tên là Học bổng Dịch vụ Công cộng Mario Umana, nhằm 
kết nối học sinh với các cơ hội thực tập trong chính phủ, các chương trình hè và giúp 
học sinh nộp đơn vào đại học. Ông DeAraujo hiện đang cư trú cùng gia đình ở Đông 
Boston, nơi ông đã tham gia năng nổ vào cộng đồng thông qua công việc tại EBNHC, 
và là cựu liên lạc viên khu phố của Đông Boston dưới thời Cựu Thị trưởng Thomas 
Menino.  
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Tôi tin chắc kinh nghiệm cá nhân và chuyên nghiệp của ông DeAraujo sẽ giúp ông trở 
thành một bổ sung đáng giá cho Tổ Chuyên trách ELL. Tôi mong muốn thảo luận về 
việc đề cử của ông tại cuộc họp tối nay và đề nghị Ủy ban xử lý vấn đề này vào ngày 1 
tháng 9 năm 2021. 


