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Thưa  Các  Bạn,    
  
Hôm  nay  đánh  dấu  là  ngày  đầu  tiên  tôi  là  Tổng  Quản  Trị  của  Học  Đường  Công  Lập  DC  (DCPS),  tôi  rất  háo  hức  và  
vinh  dự  khi  được  ở  đây!      Từ  khi  lớn  lên,  tôi  đã  có  thật  nhiều  ngày  đầu  tiên  –  tôi  đã  theo  học  mười  trường  học  
trước  khi  tốt  nghiệp  –  và  tôi  vẫn  còn  mang  theo  với  tôi  cảm  giác  của  niềm  hy  vọng  và  sự  mong  đợi  đi  kèm  với  một  
khởi  đầu  mới.  
  
Và  mặc  dù  hôm  nay  là  ngày  đầu  tiên  tôi  lãnh  đạo  DCPS,  cũng  là  một  ngày  như  bất  kỳ  ngày  nào  khác  đối  với  các  
em  học  sinh,  nhân  viên  và  các  gia  đình  mà  sự  tham  gia  và  hỗ  trợ,  đã  làm  cho  DCPS  trở  thành  một  học  khu  tiến  bộ  
nhanh  nhất  và  được  để  ý  nhất  trong  nước.    Tôi  rất  nôn  nóng  để  được  biết  về  cộng  đồng  DCPS,  và  học  hỏi  từ  quý  
vị,  nơi  mà  chúng  ta  cần  làm  việc  chăm  chỉ  hơn  để  cho  tất  cả  các  người  trẻ  của  chúng  ta  xứng  đáng  được  hưởng  
một  nền  giáo  dục  có  trình  độ  thế  giới  trong  các  lớp  học.  
  
Nghề  nghiệp  của  tôi  đã  được  xây  đắp  quanh  việc  cải  thiện  sự  công  bằng  và  hợp  lý  thông  qua  giáo  dục.    Trong  ba  
năm  qua,  tôi  đã  lãnh  đạo  Học  Khu  Thống  Nhất  Oakland,  và  tôi  đã  phục  vụ  như  một  Trợ  Tá  Trưởng  Học  Khu  Học  
Đường  Công  Lập  Denver  trước  đó.    Tôi  đã  là  một  Trưởng  Học  Khu,  là  hiệu  trưởng,  và  là  thầy  giáo.    Tôi  đã  là  huấn  
luyện  viên  bóng  đá  và  điền  kinh,  và  cố  vấn  các  câu  lạc  bộ  tranh  luận  và  diễn  thuyết.  
  
Thực  tế  là  tôi  yêu  trường  học.    Tôi  yêu  thích  nhìn  những  người  trẻ  tuổi  học  tập  và  tìm  ra  các  tài  năng  của  các  em.    
Tôi  muốn  mỗi  học  sinh  DCPS  cũng  yêu  trường  học  của  mình.    Thành  quả  cá  nhân  của  tôi  là  kết  quả  của  sự  nỗ  lực  
làm  việc  chăm  chỉ  và  các  thầy  cô  giáo  trường  công  lập  đã  thách  đố  cũng  như  tin  tưởng  ở  tôi.    Tôi  biết  trực  tiếp  
những  gì  khả  dĩ  có  thể  đạt  được  thông  qua  cơ  hội  giáo  dục,  và  có  một  niềm  say  mê  sâu  sắc  để  chắc  chắn  rằng  
trường  học  là  nơi  mà  các  học  sinh,  gia  đình  và  cộng  đồng  cảm  thấy  được  hoan  nghênh  chào  đón  và  phản  ánh  
được  giá  trị  của  mình.  
  
Trong  những  tháng  tới,  tôi  sẽ  đi  thăm  viếng  các  trường  học,  gặp  gỡ  các  thầy  cô  giáo  và  các  phụ  huynh,  và  lắng  
nghe  các  thành  phần  liên  quan  về  viễn  ảnh  của  quý  vị  về  trường  học.    Điều  quan  trọng  với  tôi  là  ngày  mai  phải  
thông  minh  sáng  suốt  hơn  ngày  hôm  nay,  chỉ  đơn  giản  có  nghĩa  là  các  thông  tin  tôi  biết  được  qua  sự  tham  gia  gắn  
bó  này  sẽ  giúp  tôi  làm  các  quyết  định  một  người  lãnh  đạo.    Chúng  tôi  sẽ  nhanh  chóng  cung  cấp  nhiều  tin  tức  hơn  
về  việc  quý  vị  có  thể  chia  sẻ  các  ý  tưởng  của  quý  vị  như  thế  nào.  
  
Khẩu  hiệu  của  chúng  ta  ở  DCPS  đã  từng  là,  chúng  ta  có  thể  làm  được  điều  này,  nhưng  chúng  ta  không  thể  làm  
được  một  mình.    Điều  đó  bây  giờ  đúng  hơn  lúc  nào  hết.    Tôi  đang  đặt  niềm  tin  tưởng  ở  quý  vị,  cộng  đồng  DCPS,  
để  nói  lên  niềm  hy  vọng  của  quý  vị,  hãy  thành  thật  với  những  điều  quan  tâm  của  quý  vị,  và  chào  mừng  sự  thành  
công  của  chúng  ta.    Trên  hết  tất  cả,  tôi  trông  đợi  được  hợp  tác  cùng  với  quý  vị  để  hiện  thực  sự  thành  công  này.  
      
Trân  trọng  kính  chào,  
  
  
  
  
Antwan  Wilson  
Tổng  Quản  Trị,  Học  Đường  Công  Lập  DC  
(Chancellor,  DC  Public  Schools)  
  
	  
	  
	  
	  
	  


