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Kính gửi các Gia đình & Học sinh của Học khu Philadelphia,
Hai năm qua vô cùng khó khăn; thử thách khả năng phục hồi và tính nhân văn của
chúng ta. Và gần đây nhất, chúng ta vô cùng lo lắng trước các cuộc tấn công ngày
càng leo thang ở Ukraine, và những hình ảnh đau lòng chứng kiến những thiệt hại về
người và sự tàn phá mỗi ngày một gia tăng.
Cộng đồng Học khu của chúng ta phản ánh nhiều chủng tộc, nền văn hóa và nguồn gốc
khác nhau. Với tư cách là một tổ chức, chúng tôi bày tỏ sự quan tâm, cảm thông và hỗ
trợ sâu sắc nhất đối với các nhân viên, học sinh và gia đình, những người có mối quan
hệ với Ukraine - nhiều người trong số họ đang trải qua nỗi buồn sâu sắc và lo lắng cho
những người thân yêu của họ. Hãy biết rằng chúng tôi luôn đồng hành để hỗ trợ bạn.
Các đội cố vấn trong mỗi trường học của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cho học sinh
và nhân viên. Vui lòng liên hệ với trường của bạn để được giúp đỡ. Ngoài ra, Văn
phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập có sẵn để tổ chức các không gian cho các
cuộc trò chuyện cộng đồng khi tất cả chúng ta vượt qua thời kỳ khó khăn này. Vui lòng
gửi email equity@philasd.org để biết thêm thông tin. Chúng tôi cũng đã cung cấp cho
các cố vấn và lãnh đạo nhà trường các nguồn lực để giúp họ hỗ trợ học sinh trong thời
gian này. Các nguồn lực hữu ích dành cho gia đình có sẵn dưới đây:
● Nguồn lực dành cho các nhà giáo dục, gia đình để thảo luận về các sự kiện ở
Ukraine với học sinh.
● Cách nói chuyện với thanh thiếu niên về Ukraine
● Giúp học sinh đối phó với một thế giới bạo lực
● Bài báo của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ: Khả năng phục hồi trong thời kỳ chiến tranh:
Lời khuyên cho phụ huynh và giáo viên của học sinh tiểu học.
● Bài báo của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ: Khả năng phục hồi trong thời kỳ chiến tranh:
Lời khuyên cho phụ huynh và giáo viên của trẻ em cấp hai.
Đây là một tình huống không chắc chắn và trong khi chúng tôi không biết kết quả cuối
cùng hoặc thậm chí các sự kiện sẽ diễn ra như thế nào trong những ngày hoặc tuần
tới, tôi kêu gọi mọi người trong cộng đồng Học khu của chúng tôi tiếp tục cam kết thúc
đẩy một nền văn hóa chia sẻ về tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Chúng ta hãy theo dõi
lẫn nhau, tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, tận dụng
mọi cơ hội để xây dựng không gian dũng cảm trong lớp học và văn phòng của chúng
tôi để mọi người chia sẻ suy nghĩ và bày tỏ cảm xúc của họ. Ưu tiên cao nhất của
chúng tôi là duy trì môi trường an toàn, thân thiện, hỗ trợ và bình đẳng cho tất cả học
sinh và nhân viên.

Chúng tôi hy vọng rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine và tất cả những cuộc khủng
hoảng khác ảnh hưởng đến các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ sẽ sớm kết thúc để
hòa bình và hàn gắn có thể bắt đầu. Cho đến lúc đó, tôi kỳ vọng chúng ta đến với nhau
như một cộng đồng học khu đoàn kết để hỗ trợ và chăm sóc lẫn nhau.
Thân mến,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Giám đốc
Học Khu Philadelphia

