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Kính gửi Các thành viên Cộng đồng Thống nhất Elk Grove,  
 
Mỗi ngày trong ba tháng qua, với mỗi hơi thở chúng ta hít vào, chúng ta đã lo sợ sự lây lan của một căn 
bệnh chết người không có vắc-xin. Để tồn tại và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng của chúng 
tôi và những cộng đồng xung quanh chúng tôi, chúng tôi đã hợp nhất những nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi 
đã làm việc cùng nhau để nghe lời khuyên của các quan chức y tế công cộng và chúng tôi đã thực hiện mọi 
biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa nhiễm trùng thêm. 
 
Tuy nhiên, trong cùng bối cảnh bảo vệ thống nhất này, chúng ta đã chứng kiến cái chết của George Floyd, 
nơi hơi thở của anh ta bị lấy đi bởi một căn bệnh khác, một nỗi đau của một loại khác, một mà chúng ta là 
một xã hội cũng phải thống nhất để vượt qua. Trọng lực của những gì chúng tôi và con cái chúng tôi nhìn 
thấy ở Minneapolis làm tôi quan tâm sâu sắc và mọi nhà giáo dục mà tôi biết. Chúng tôi đã trổi dậy và đứng 
lên cùng nhau bảo vệ các học sinh và cộng đồng của chúng tôi khi căn bệnh COVID-19 xuất hiện và chúng 
tôi phải tiếp tục đoàn kết chống lại sự ghét bỏ và phân biệt chủng tộc, kiên quyết trong những nỗ lực trong 
quá khứ và truyền cảm hứng để đổi mới và tiếp tục nỗ lực để tạo ra một xã hội nhiều công bằng hơn cho 
con em chúng ta. 
 
Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức  cho học  sinh của Lớp năm 2020 tốt nghiệp và hy vọng tỏa ra từ 
mỗi người trong số họ. Khả năng phục hồi của họ trong thời gian chưa từng có này đã làm gương cho tất 
cả chúng ta và sự sáng chói của họ thắp sáng chúng ta ra khỏi bóng tối của đại dịch này và cơn bão phân 
biệt chủng tộc và bất bình đẳng tiếp tục chia rẽ chúng ta. Là các nhà giáo dục, chúng tôi ủng hộ tiếng nói 
của các học sinh của chúng tôi và chúng tôi cố gắng giúp họ tìm ra các giải pháp an toàn, hợp lý và công 
bằng cho các câu hỏi và vấn đề họ gặp phải, biết được  rằng con cái chúng ta là tương lai của chúng ta.   
 
Chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn trong công bằng giáo dục và tôi mời bạn ghé thăm trang mạng được tạo 
bởi  Office of Educational Equity của chúng tôi. Tôi yêu cầu bạn tích cực tiếp cận và tham gia vào các hoạt 
động xây dựng, hàn gắn và chống phân biệt chủng tộc của cộng đồng bạn. Thực hiện theo các hành động 
của chính các học sinh của chúng tôi trong Hội đồng Công bằng Học sinh của chúng tôi. Các nhà lãnh đạo 
học  sinh này, phối hợp với Nhóm Công bằng Hội đồng Sacramento cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho 
học sinh, nhân viên và gia đình.   
 
Tôi hoàn toàn mãi mãi và cam kết tuyệt đối và kiên quyết tiếp tục và khuếch đại con đường cam kết của 
chúng tôi đối với công bằng giáo dục. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho sự ghét bỏ, phân biệt chủng tộc hoặc 

phân biệt đối xử trong Thống nhất  Elk Grove. Trong sự đoàn kết với Giám đốc Giáo dục Tiểu bang của Sự 
hướng dẩn Cộng động của chúng tôi, giáo dục công cộng không chỉ đóng một vai trò quan trọng trong việc 
mang lại sự thay đổi trong lớp học theo hướng công bằng giáo dục, khuynh hướng  ngầm và phân biệt 
chủng tộc có hệ thống, nó là nền tảng cho sự thành công của kết cấu xã hội của chúng ta.  
 
Chào trân trọng, 

 
Christopher R. Hoffman 
Giám đốc Giáo dục 

 

http://blogs.egusd.net/educational-equity/

