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Kính gửi Cộng đồng BPS, 

 

Khi tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ những sự kiện nghiêm trọng, điều quan trọng là chúng ta cần 

liên kết với nhau thành một cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau và củng cố các giá trị chung của chúng ta. Chúng 

ta cần nói chuyện với con cái của mình về những sự kiện này và rằng chúng ta luôn cởi mở và chân thật 

khi các con gặp khó khăn trước những hình ảnh, ngôn từ và nhiều quan điểm được chia sẻ trên các nền 

tảng truyền thông.  

 

Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu với thông điệp dành cho học sinh. Các em rất mạnh mẽ và kiên cường. Chúng ta 

biết điều này vì các em đã kiên trì vượt qua năm đầy khó khăn này. Các em đầy sáng tạo và đáng được coi 

trọng. Phán quyết tuần này chắc chắn sẽ dẫn tất cả các em một thế giới tốt đẹp hơn. Phán quyết này không 

đặt dấu chấm hết cho cuộc đấu tranh vì bình đẳng, công bằng và công lý và các em sẽ tiếp tục ngọn lửa 

quyết tâm để hy vọng rằng, một ngày nào đó trong cuộc đời mình, những hành vi bạo lực vô nghĩa này sẽ 

dừng lại. 

 

Vì tất cả chúng ta đều đang chờ đợi phán quyết trong phiên tòa xét xử Derek Chauvin trong vụ sát hại 

George Floyd, chúng ta hiểu và cảm nhận được ý nghĩa và tầm quan trọng của thời điểm này đối với đất 

nước chúng ta và đối với những người gốc Phi bị khước từ công lý trong những vụ án tương tự đã từ rất 

lâu.  

 

Các phán quyết có tội là một bước tiến nữa trong cuộc chiến lâu dài hướng tới sự tiến bộ công lý bình 

đẳng. Trong nhiều thế kỷ, mạng sống của những người phụ nữ và đàn ông gốc Phi đã bị lấy đi mà không 

hề được giải trình. Mặc dù công lý thực sự duy nhất lẽ ra phải là George Floyd vẫn còn sống, nhưng phán 

quyết là một sự khẳng định quá hạn từ lâu và là một thời khắc lịch sử của quốc gia chúng ta.  

 

Đối với cá nhân tôi, khi nói chuyện với các thành viên gia đình ở quê hương là bang Minnesota, tôi cảm 

thấy nhẹ lòng, thương tiếc và có sự quyết tâm mới. Dù coi Boston là quê hương của mình, nhưng tôi rất 

buồn khi chứng kiến thành phố quê hương mình đi lạc hướng. Tuy vậy, tôi hy vọng rằng thật nhiều người 

có đủ can đảm để lên tiếng chống lại vụ sát hại khủng khiếp đã khiến tất cả chúng ta phải tạm dừng một 

năm trước, bao gồm cả các sĩ quan và nhân viên cấp cứu là đồng nghiệp của anh ta. Đây là điều tất cả 

chúng ta cần làm khi nhìn thấy sự bất công. Chúng ta cần đứng dậy và lên tiếng. Chúng ta phải làm điều 

mà chúng ta muốn người khác làm cho mình. Chúng ta phải chuyển từ người ngoài cuộc thành đồng minh 

và nhà hoạt động vì nhau, vì nhân loại chung của chúng ta.  

 

Phán quyết này sẽ không giúp George Floyd hay vô số người khác sống lại, và chính việc giam giữ người 

đàn ông này cũng sẽ không chấm dứt sự phân biệt chủng tộc giữa các cá nhân hoặc thể chế. Chúng ta có 

nhiều việc to lớn phải làm ngay tại khu học chánh của mình để đảm bảo rằng những người trẻ nghiên cứu 

lịch sử chính xác và khẳng định văn hóa, bao gồm nghiên cứu về dân tộc; các học sinh, những người 

chăm sóc và nhân viên, ngày càng hiểu biết về thực trạng phân biệt chủng tộc hiện nay; đảm bảo rằng 

chúng ta có thể áp dụng lăng kính chống phân biệt chủng tộc trên tập thể để biến đổi gần như mọi khía 

cạnh những việc chúng ta làm, khi chúng ta hướng tới tầm nhìn trở thành một khu học chánh dẫn đầu 

quốc gia, thu hẹp khoảng cách cơ hội cho tất cả học sinh. 
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Với tư cách là học sinh, phụ huynh và người giám hộ, chuyên gia giáo dục và các nhân viên BPS khác, 

mỗi người trong chúng ta sẽ xử lý tin tức này theo những cách khác nhau. Tôi khuyến khích mỗi người 

trong số quý vị dành thời gian cần thiết để suy ngẫm, chia sẻ cảm xúc của mình với những người xung 

quanh và suy nghĩ về cách ghi nhớ thời khắc này theo cách phù hợp nhất với quý vị. 

 

Các tài nguyên được chia sẻ dưới đây là kết quả của nhiều phòng ban hợp tác cùng nhau để đảm bảo mỗi 

người trong chúng ta đều có cơ hội tiếp cận điều cần thiết tại thời điểm này. 

 

Tài nguyên cho học sinh: 

Tạo ra môi trường hỗ trợ học tập (CASEL) 

Nói chuyện về chủng tộc: Tự chăm sóc 

Bốn thể trạng: Bộ công cụ toàn diện để đối phó với chấn thương do phân biệt chủng tộc 

 

Tài nguyên cho gia đình: 

Nói chuyện với trẻ nhỏ về chủng tộc và phân biệt chủng tộc  

Nói chuyện về chủng tộc với trẻ nhỏ 

Cách nói chuyện với trẻ em về mạng sống của người gốc Phi và bạo lực của cảnh sát  

 

Tài nguyên cho nhân viên: 

Trách nhiệm giải trình, công lý và chữa lành sau phiên tòa xét xử Derek Chauvin 

Tài nguyên cho Chuyên gia giáo dục về phân biệt chủng tộc và bảo lực của cảnh sát 

Tác động đau thương của phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử đối với thanh thiếu niên và cách chuyện 

nói về vấn đề này  

Tài nguyên để ứng phó với bi kịch và bạo lực  

 

Tài nguyên cho mọi người: 

Chăm sóc sức khỏe bản thân 

 

Khi chuẩn bị chào đón học sinh trở lại học tập sau kỳ nghỉ xuân, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những tài 

nguyên này cùng những tài nguyên khác được chia sẻ trước đây liên quan đến bạo lực và quấy rối chống 

lại người châu Á và chống lại người nhập cư, cũng như sự phục hồi sau những tác động tàn khốc của 

Covid. Chúng ta còn một chặng đường khôi phục và hành động dài hướng tới công lý ở phía trước và tôi 

rất cảm kích khi biết rằng chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau như một cộng đồng giúp chữa lành và học hỏi trên 

từng bước của chặng đường. 

 

Trân trọng, 

 
Tiến sĩ Brenda Cassellius 

Tổng Giám thị 

 

 

https://casel.org/supportive-environments/
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/self-care
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/self-care
https://medium.com/nappy-head-club/the-four-bodies-a-holistic-toolkit-for-coping-with-racial-trauma-8d15aa55ae06
https://medium.com/nappy-head-club/the-four-bodies-a-holistic-toolkit-for-coping-with-racial-trauma-8d15aa55ae06
https://www.pbs.org/parents/talking-about-racism
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2020/06/04/868600478/q-a-how-to-talk-to-kids-about-george-floyd
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/justice-healing-accountability-after-derek-chauvins-trial?utm_campaign=fy21-educator-newsletter&utm_medium=email&_hsmi=122555057&_hsenc=p2ANqtz--thEhWPg0U7nNnu4N-zXesPlrHJUJxI1T1b8hXj5C_xUGSxsbsZrCOQsh2mK8_N2HyTLm363ILX_wMNi-czUlR69m9NA&utm_content=122555057&utm_source=hs_email
https://docs.google.com/document/d/17pZqRO0T1D73aScTm8N0qILclcToKY9avzvZmXjvFiU/edit
http://www.adolescenthealth.org/SAHM_Main/media/Anti-Racism-Toolkit/Traumatic-Impact-of-Racism-on-Young-People-(1).pdf
http://www.adolescenthealth.org/SAHM_Main/media/Anti-Racism-Toolkit/Traumatic-Impact-of-Racism-on-Young-People-(1).pdf
http://illinoiscivics.blogspot.com/2021/01/resources-to-respond-to-tragedy-and.html
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8166

