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Kính gửi Phụ huynh và Cộng đồng Trường Quốc tế Bear Valley,

Tôi viết thư này để chia sẻ với quý vị rằng cuối tháng này, chúng tôi sẽ lắp đặt một tác
phẩm nghệ thuật tập trung vào quyền của người nhập cư. Bức bích họa là một phần
của “Leave No One Behind Mural Project” (Dự án Bích họa Không Để Ai Bị Tụt Lại Sau).
Nỗ lực này nhằm bảo vệ những người tới Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ, hồi hương cựu chiến
binh bị trục xuất, chấm dứt việc ly tán gia đình và giúp các gia đình đoàn tụ. Mỗi bức
bích họa do một nghệ sĩ bị trục xuất thể hiện. Các tác phẩm nghệ thuật tương tự đang
được lắp đặt trên khắp Hoa Kỳ.

Mong quý vị biết rằng bức bích họa này phù hợp với các giá trị của tôi với vai trò là
người lãnh đạo nhà trường và với những người lãnh đạo của học khu. Như quý vị có
thể đã biết, DPS là học khu đầu tiên trong cả nước thuê giáo viên theo luật Hoãn Lệnh
Trục Xuất dành cho Trẻ Em vào Mỹ (DACA), ban hành bởi cựu Tổng thống Obama năm
2012 để cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho hàng trăm ngàn người nhập cư trẻ tuổi không
có giấy tờ được đưa tới Hoa Kỳ khi còn là trẻ em. Nhiều người nhập cư từ khi còn nhỏ
này, được gọi là “dreamers,” đã theo học ở các trường thuộc DPS từ nhỏ đến giờ hay là
những học sinh tốt nghiệp DPS xây dựng cuộc sống của mình trong cộng đồng chúng
ta.

Tôi tin rằng tác phẩm nghệ thuật này sẽ không chỉ thể hiện sự ủng hộ với nhiều gia
đình của chúng ta, mà còn sẽ giúp cung cấp thông tin cho nhiều người khác. Sau khi
nhóm phụ trách cơ sở của chúng tôi lắp đặt tác phẩm, tôi và những thành viên khác
trong nhóm sẽ dành thời gian thảo luận về bức bích họa với các học sinh của mình. Tôi
xin mời tất cả quý vị đến xem bức bích họa và có những cuộc thảo luận tương tự với
các con của quý vị.

Vui lòng liên lạc với tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay lo ngại nào.

Trân trọng,

Hiliana León
Hiệu trưởng


