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Gần đây tôi đã viết thư cho quý vị về những gì tất cả chúng ta có thể làm để ngăn chặn sự lây lan của Virút Corona19 nếu có sự bộc phát trong cộng đồng của chúng ta. Bây giờ tôi viết thư để yêu cầu mọi người giúp đỡ trong việc
khắc phục một vấn đề khác liên quan đến Virút Corona-19: định kiến, quấy rối và bắt nạt học sinh, nhân viên hoặc
các thành viên khác trong cộng đồng được coi là người gốc Hoa hoặc gốc Á.
Theo Bộ giáo dục Hoa Kỳ về Quyền Công dân (OCR), ngày càng có nhiều báo cáo trên toàn quốc về hành vi sai trái
và không hợp lý. "Những báo cáo này là khá đáng lo ngại và gây mối quan tâm đặc biệt," theo thư của OCR gởi cho
các nhà giáo dục gần đây.
Virút Corona-19 lần đầu tiên được xác định trong một vụ dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng hiện đã được phát
hiện tại ít nhất 81 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Theo văn bản này, chúng tôi đã KHÔNG có trường hợp nào được
báo cáo về Virút Corona-19 ở Maine và khả năng bùng phát là khá thấp. Các y tá và quản trị viên trường học của
chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với bộ y tế công cộng, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Maine (Maine CDC) và Bộ
Giáo dục Maine để cập nhật tình hình.
Tuy nhiên, như bức thư OCR nêu rõ, trong một môi trường bất an, đáng tiếc là một số cá nhân có thể chuyển sang
định kiến chủng tộc hoặc sắc tộc. Bắt nạt, quấy rối hoặc phân biệt đối xử này có thể qua nhiều hình thức, từ lạm
dụng bằng lời nói đến tấn công vất lý dựa trên chủng tộc, tổ tiên hoặc hiểu lầm về truyền thống văn hóa.
Các trường công lập Portland là khu học chánh lớn nhất và đa dạng nhất ở Maine. Chúng tôi rất tự hào về sự đa
dạng của chúng tôi và coi đó là một tài sản cho việc học tập của học sinh. Chúng tôi không dung thứ cho sự quấy
rối, bắt nạt hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ học sinh và nhân viên nào, bất kể hoàn cảnh nào. Thay vào đó, các
trường học của chúng tôi làm việc để đảm bảo một môi trường học tập tích cực cho tất cả học sinh của chúng ta.
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Chúng tôi cũng cố gắng bảo vệ sức khỏe của mọi người trong cộng đồng Trường Công lập Portland. Sự định kiến,
bắt nạt và quấy rối tạo ra bầu không khí hiểu lầm và sợ hãi. Điều đó không lành mạnh cho bất kỳ ai trong chúng ta.
Xin vui lòng liên hệ với các y tá trường học nếu có thắc mắc hoặc quan tâm nào về Virút Corona-19, và báo cáo bất
kỳ trường hợp quấy rối hoặc phân biệt đối xử nào với nhân viên hành chánh của trường.
Tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị về bất kỳ sự phát triển địa phương nào liên quan đến virút. Trong khi đó, hãy ở
nhà khi bị bệnh, che miệng khi ho và hắt hơi, rửa tay thường xuyên - và hãy khoan dung với người khác. Thông tin
thêm về Virút Corona-19 có thể được tìm hiểu thêm tại: https://www.cdc.gov/coronavirus
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