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Nhân viên giáo dục của quý gia đình đã phát biểu mối quan tâm trong nhiều tháng qua. Chúng tôi đã
cống hiến hết mình để cung cấp cho học sinh, và chúng tôi sống hàng ngày với sự nặng nề trong lòng vì
chúng tôi nhận biết rằng sự tận tâm của chúng tôi cũng vẫn chưa đủ. Chúng tôi biết rằng rất nhiều
người đang phải chịu đựng những điều kiện mà đại dịch COVID-19 đã tạo ra và chúng tôi đã làm tất cả
những gì có thể để xây dựng, hỗ trợ, và cung cấp các nguồn lực để cho phép con em chúng ta học hỏi và
phát triển trong thời gian chưa từng có này.
Số ca bệnh và tỷ lệ lây nhiễm đã đạt mức cao chưa từng thấy, và gần như mọi người trong chúng ta đều
đã mất người thân trong gia đình hoặc bạn bè vì căn bệnh này hoặc những điều kiện mà chúng ta đã tạo
ra để đối phó với căn bệnh này. Khi chúng ta tìm hiểu thêm về COVID-19, chúng ta cũng tìm hiểu về các
chủng mới, tác dụng phụ mới, tác động mới. Ngoài ra, chúng ta đang đối mặt với mầm mống sâu xa của
chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc trong toàn bộ hệ thống và quốc gia của chúng ta và buộc phải nhận ra những
tác động rất bất bình đẳng mà nó gây ra đối với người da đen, người bản địa và người da màu trong
cộng đồng của chúng ta - nhân viên, học sinh và gia đình. Sự sợ hãi, kiệt sức và mất tinh thần của công
chúng đang ở mức cao kỷ lục.
Chính trong bối cảnh này - phức tạp và đầy rẫy sự vô định - mà chúng tôi đã tìm cách thiết lập các tham
số cho hoạt động an toàn và bền vững của giáo dục công cộng - một hệ thống không thể tồn tại tách biệt
với những người điều hành nó. Thường dân với những nhu cầu của con người và những nỗi lo của con
người. Với tư cách của Công Đoàn, chúng tôi đã làm việc để nói lên những nhu cầu và mối quan tâm này
và tìm kiếm các cách hợp tác để bố trí và giải quyết chúng. Mặc dù chúng ta có thể không đồng ý về điều
gì nên gây ra lo lắng, nhưng chúng ta phải hiểu rằng gạt bỏ, coi thường hoặc phớt lờ nó là hành vi mất
nhân tính - điều không bao giờ được chấp nhận trong một nghề cam kết hình thành và nuôi dưỡng trái
tim và tâm trí của con cái chúng ta.
Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của Học Khu Bellevue (BSD) thừa nhận lòng nhân đạo của các nhân viên
làm việc cho họ. Mặc dù BSD có thể không đồng ý với quan điểm của nhân viên về tình hình hiện tại của
chúng tôi, xin hãy tìm cách hiểu nhân viên của quý vị. Xin hãy ghi nhớ những lợi ích và cam kết chung
của chúng ta, và hãy bác bỏ những luận điệu gây chia rẽ, thù hận khiến chúng ta coi nhau như kẻ thù.
Các nhà giáo dục của quý vị muốn làm tất cả những gì họ có thể để hỗ trợ học sinh của chúng ta, nhưng
không nên yêu cầu họ phải mạo hiểm tính mạng - hoặc phẩm giá con người của họ - để làm như vậy.
Chúng tôi vẫn cam kết - như chúng tôi đã làm ngay từ đầu đại dịch này - để tìm ra các giải pháp hợp tác
cho các vấn đề phức tạp trước mắt. Chúng tôi mời ban lãnh đạo BSD cũng làm như vậy.

