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Ngày 1 tháng 5 năm 2019 
 
 
Kính gửi các gia đình học khu David Douglas; 
	
Khi chúng tôi bước vào tháng Năm và cuối cùng là gần cuối năm học 2018-2019, chúng tôi 
muốn nhân cơ hội này để ghi nhận và tái khẳng định cam kết của Học khu với học sinh, gia 
đình và cộng đồng của chúng tôi.	
	
Ưu tiên cho Hội đồng trường, lãnh đạo hành chính và nhân viên trong Khu học chánh David 
Douglas là đảm bảo rằng mỗi học sinh của chúng tôi cảm thấy được chào đón, an toàn, được 
hỗ trợ, được thử thách và có cơ hội tham gia vào một môi trường học tập hòa nhập. 
 
Ưu tiên này bắt đầu với sự an toàn của học sinh và chúng tôi muốn cộng đồng của chúng tôi 
biết rằng các trường học và cộng đồng giáo dục của chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hình 
thức ngôn luận thù địch hoặc bạo lực nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bắt nạt, quấy rối, 
phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, ám ảnh , bài ngoại, khả năng hoặc bất kỳ hình thức 
phân biệt đối xử nào khác. 
 
Là một học khu, chúng tôi cam kết về sự an toàn, an ninh và công bằng cho tất cả học sinh. 
Chúng tôi muốn cộng đồng của chúng tôi biết rằng Chính sách của David Douglas đưa ra các 
hướng dẫn rõ ràng với ngôn ngữ rõ ràng không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi phân biệt 
đối xử hoặc quấy rối nào. Loại hành vi này không được dung thứ. 
 
Các trường David Douglas phải và sẽ duy trì môi trường học tập an toàn và hiệu quả cho mỗi 
học sinh của chúng tôi. Các trường công lập của chúng tôi đại diện cho một trong những thực 
thể duy nhất được ủy nhiệm để phục vụ tất cả những người đi qua cửa của chúng tôi bất kể 
mức thu nhập, nguồn gốc quốc gia, liên kết tôn giáo, giới tính, chủng tộc, v.v. Tại David 
Douglas, chúng tôi kỷ niệm sự thật này. 	
	
Là một Học khu và cộng đồng, chúng tôi coi trọng bản sắc và di sản của mỗi học sinh, bất kể 
nền tảng, chủng tộc, tôn giáo, thu nhập, giới tính, bản sắc giới tính, bản sắc giới tính hay tín 
ngưỡng của họ. Như đã nói, chúng tôi biết một phần công việc để đảm bảo tất cả học sinh cảm 
thấy an toàn, bao gồm cam kết làm gián đoạn ngôn ngữ và hành động không phản ánh niềm tin 
và ưu tiên của chúng tôi về một môi trường hòa nhập.	
	
Chúng tôi muốn hỏi sự hỗ trợ của bạn bằng cách thảo luận thêm tại nhà về tầm quan trọng của 
tất cả các học sinh cảm thấy an toàn và được bao gồm, và tác động tiêu cực của ngôn ngữ và 
hành động phân biệt chủng tộc, đáng ghét, phân biệt đối xử và / hoặc phân biệt chủng tộc. 



	

	

Chúng tôi cũng yêu cầu bạn sẽ giúp chúng tôi bằng cách khuyến khích con bạn hỗ trợ người 
khác và báo cáo bất kỳ sự cố nào chúng biết thúc đẩy sự ghét bỏ, phân biệt đối xử, phân biệt 
chủng tộc hoặc không khoan dung. Sao chép là một liên kết đến một tài liệu từ Giáo dục Tây 
Bắc có thể hữu ích trong các cuộc thảo luận này. 
 
http://educationnorthwest.org/sites/default/files/resource/handout-students-parents-
forprinting-dec2016.pdf	
	
Hy vọng của chúng tôi là các sinh viên của chúng tôi được trang bị để ngăn chặn các hành 
động phân biệt đối xử hoặc không bao gồm và hiểu rằng có thể là người ngoài cuộc có ảnh 
hưởng tiêu cực đến những người liên quan và sẽ làm hỏng văn hóa trường học và cộng đồng 
của chúng tôi. Vui lòng thảo luận về tầm quan trọng quan trọng của các học sinh đóng vai trò là 
nhà vô địch cho người khác và không cho sự ghét bỏ hoặc không khoan dung một vị trí trong 
Khu vực của chúng tôi. Chúng tôi muốn David Douglas trở thành một nơi mà học sinh và người 
lớn đứng lên khi họ nhìn thấy hành động hoặc nghe ngôn ngữ mang tính phân biệt đối xử, gây 
tổn thương, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc không khoan dung.	
	
Chúng tôi rất biết ơn khi trở thành một phần của khu học chánh nơi nhân viên, học sinh và toàn 
bộ cộng đồng cam kết đảm bảo môi trường học tập tích cực cho mỗi học sinh tuyệt vời của 
chúng tôi. Một trong nhiều điểm mạnh của Quận là sự đa dạng tuyệt đẹp của chúng tôi. Cảm 
ơn bạn đã tiếp tục tin tưởng và hợp tác trong việc giáo dục con cái của bạn. 
 
Trân trọng, 
 

                                    
Ken Richardson                         Frieda Christopher                           Andrea Valderrama 
Superintendente                   Presidente de la Junta del          Vicepresidente de la junta 
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