
Cộng Đồng David Douglas Thân mến, 
 
Thứ Sáu tuần trước, một hành động bạo lực vô nghĩa đã lấy đi hai mạng sống 
của hai người đàn ông và gây trọng thương cho một người thứ ba trên chuyến 
xe MAX tại Đông Portland. Những người đàn ông đó không làm gì cả ngoài việc 
đứng ra để bênh vực cho hai phụ nữ trẻ đang bị nhục mạ bởi một sự tấn công 
cuồng tín về sắc tộc và tín ngưởng của họ. Hai phụ nữ trẻ này là học sinh của 
David Douglas High School.  
 
Học Khu David Douglas sẽ mãi mãi ghi ơn ông Rick Best, ông Taliesin Myrddin 
Namkai-Meche và ông Micah Fletcher đã che chở cho học sinh của chúng ta – 
mà hoàn toàn xa lạ đối với họ - từ sự tấn công đầy-hận-thù này. Chúng tôi thành 
thật đau buồn và phân ưu cùng gia đình ông Best và ông Namkai-Meche, và 
chúng tôi tha thiết mong mõi ông Fletcher chóng bình phục. Dù rằng họ không 
sống trong Học Khu của chúng ta, hành động dũng cảm của họ ngày hôm đó sẽ 
mãi mãi lưu lại trong tim của chúng ta và một phần của gia đình David Douglas 
Scots của chúng ta.  
 
Chúng tôi liên lạc với hai học sinh của chúng ta và gia đình của họ và bày tỏ tất 
cả những phương cách mà chúng tôi có thể làm được để giúp cho họ vượt qua 
thảm trạng này. Họ cần thời gian và tình thương và sự hổ trợ của cộng đồng của 
chúng ta để phục hồi. Thế nhưng thảm trạng không phải chỉ đối với họ mà thôi.  
 
Sự cố này, cũng như sự dâng trào luận cứ chia rẻ về di dân, sắc tộc và tín 
ngưỡng, đã dấy lên nỗi sợ hãi và hoang mang trong cộng đồng của chúng ta. 
Chúng tôi muốn các gia đình của chúng ta và con em của họ biết rằng các 
trường, các lớp học và các hành lang trong trường và các sân chơi của chúng ta 
là nơi an toàn cho các em. 
 
Chúng tôi không miễn thứ cho bất kỳ sự kỳ thị hay hành động quấy nhiễu nào, 
kể cả từ Chính Sách Hội Đồng Quản Trị và Hoà Giải. Bất cứ hành xử như thế 
đối với bất cứ ai trong các trường của chúng ta sẽ được xử tức thời và hợp lý. 
Chúng tôi đã trao đổi với nhân viên để thật cảnh giác với không chỉ là hành động 
quấy nhiễu, mà cả các học sinh đang cảm thấy hoang mang hay những em chỉ 
cần một người lớn mà các em thấy an tâm với để nói chuyện với các em. Nhân 
viên tư vấn của chúng tôi đã và đang được cung cấp thêm những sự giúp đỡ để 
giúp họ thêm khả năng để giúp đỡ các học sinh của chúng ta.  
 
Học Khu của chúng ta là một cộng đồng đẹp và đa dạng mà từ đó mang lại ảnh 
hưởng và những sự hổ trợ tích cực cho các học sinh của chúng ta mỗi ngày. 
Các học sinh và các nhân viên của chúng ta trân trọng và tán dương sự đa dạng 
của chúng ta và là một điểm sáng trong cộng đồng của chúng ta. Xin hãy cùng 
tôi không chỉ là không cho phép sự việc đó xác định chúng ta là ai như một cộng 
đồng và thay vào đó là tái khẳng định, hổ trợ và yêu thương các học sinh và con 
em của chúng ta. Chúng ta không chỉ dạy dỗ con em của chúng ta lòng bao 
dung, nhưng chúng ta cũng học hỏi từ các em. Tôi mong rằng toàn thể cộng 



đồng của chúng ta có thể học hỏi từ các học sinh của chúng ta để đoàn kết nên 
một, không với sự hằn học và chia rẻ, mà là với lòng nhân ái và sự đồng cảm 
cho nhau, bất kể cho những sự khác biệt của chúng ta.  
 
Cùng nhau, với tất cả tính chất tuyệt vời của chúng ta, chúng ta sẽ Học Hỏi, Phát 
Triển, và Lớn Mạnh. 
 
 
Ken Richardson, Superintendent 
David Douglas School District 


