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Ngày 01 tháng 7 năm 2014  
 
Kính gởi các học sinh, gia đình, đối tác, và Các thành viên của Học khu Thống nhât́ Oakland (OUSD):  
 
Vào ngày đầu tiên của tôi là giám đốc của Học khu thống nhât́ Oakland (OUSD), tôi muốn có một chút 
thời gian để chia sẻ rằng đó là vinh dự và đặc ân của tôi để phục vụ thành phố to lớn này và để làm việc 
thay mặt cho học sinh của mình! Tôi muốn mở rộng sự đánh giá sâu sắc về sự đón tiếp nồng nhiệt và 
chân thành mà rất nhiều các bạn đã cung cấp cho tôi trong chuyến thăm đầu tiên của tôi đến Oakland. 
Tôi giật mình bởi những quan tâm mạnh mẽ trong sự thành công của trường chúng ta từ rất nhiều 
người. Điều quan trọng là sự quan tâm này vẫn còn và tất cả chúng ta bây giờ bắt đầu làm việc cùng 
nhau vì lợi ích của học sinh và thành công lâu dài của các em. Điều quan trọng là chúng ta tập trung vào 
làm việc để làm cho Oakland thành một học khu nơi học sinh của chúng ta thành công trong trường 
học và phát triển thành những người trẻ tuổi tốt toàn diện. Điều quan trọng là các trường học của 
chúng ta là nơi an toàn, nơi học sinh đang tham gia, thách thức để đáp ứng các tiêu chuẩn đại học và 
nghề nghiệp, và được khuyến khích để vui chơi và xây dựng mối quan hệ hiệu quả và bền vững. Chúng 
ta phải làm việc để đảm bảo rằng Mỗi sinh viên phát triển mạnh!  
 
Khi tôi chuyển vào Oakland, tôi tràn đầy sự phấn khích và háo hức cho tiềm năng tuyệt vời của chúng 
ta, cũng như tôn trọng và khiêm tốn cho nền tảng được xây dựng bởi các nhà lãnh đạo và các nhà giáo 
dục trước thời tôi. Ngoài ra tôi đang tập trung vào việc cung cấp vị trí lãnh đạo học khu chúng tôi là khu 
học chánh thành thị đà̂u tiên trong nước. Là kết quả của sự tương tác với các bên liên quan OUSD 
trong vài tuần qua, tôi có thể thấy con đường của chúng ta để trở thành một hệ thống trường công đặc 
biệt, dẫn đầu cả nước trong việc giáo dục trẻ em toàn bộ trong khi chuẩn bị học sinh của chúng ta cho 
đại học và thành công trong nghề nghiệp. Cảm ơn các bạn đã chào đón tôi đến gia đình Oakland và cho 
tôi cơ hội để phục vụ như là một đối tác, một đồng nghiệp, một người bạn, và một nhà lãnh đạo!  
 
Trong 60 năm qua, thành phố đã được là tâm điểm và đi đầu trong các quyền dân sự chính và các 
phong trào công bằng xã hội trong cả nước. Đây là một nơi cho các nhà hoạt động và hành động đòi 
hỏi sự bình đẳng ở các đường phân cách mà thường chia rẽ chúng ta. Khi chúng ta bắt tay vào cuộc 
hành trình này với nhau, điều quan trọng là chúng ta tìm thấy điểm chung đảm bảo rằng mọi trẻ em 
nhận được một nền giáo dục chất lượng kích thích và thúc đẩy các em và chuẩn bị cho các em sẵn sàng 
cho đại học và nghề nghiệp, cũng như thành những công dân có năng xuât́ trên thế giới. Trường học 
phải là những nơi an toàn nơi trẻ em của chúng ta được thử thách, nơi chúng lớn lên thành thanh niên 
và nơi các em có niềm vui. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng chúng ta cung cấp 
những kinh nghiệm cho các bạn trẻ Oakland. Công việc này cũng là một vấn đề công bằng xã hội mà 
Oakland phải dẫn đầu cả nước trong việc giải quyết thay mặt cho những người trẻ tuổi trong thành phố 
của chúng ta. 
 
Bây giờ điều quan trọng là chúng ta xây dựng trên những cải tiến trong quá khứ, chẳng hạn như tăng 
tính tự chủ trường, kế hoạch phân giải tự nguyện, trường học cộng đồng, và sự lựa chọn trường để 
thực hiện một tầm nhìn mà Mỗi sinh viên phát triển mạnh! Một trong những điểm mạnh nhất của 
Oakland, đa dạng của nó, cũng là một trong những thách thức phức tạp nhất của nó. Tương tự như các 
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trung tâm đô thị lớn khác, OUSD có vấn đề xây dựng dựa trên những thành công phi thường, (ví dụ 
như các trường học nổi bật, trường chiếm giải nơ xanh quốc gia, giáo viên tiểu bang công nhận), trong 
khi cũng phải đối mặt với cuộc đấu tranh dai dẳng, (ví dụ các trường kém và ít học sinh ghi danh 
thường ảnh hưởng đến quần thể có nhu cầu lớn nhất). Thực tế của vấn đề là để cho chúng ta trở nên 
tuyệt vời và đáp ứng đầy đủ tiềm năng của chúng ta, chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả chúng ta thành 
công. Chính thách thức này truyền cảm hứng cho tôi là một chiến binh trong một nhóm các chiến binh 
- để đấu tranh cho tất cả học sinh và gia đình qua những ngọn đồi và dốc và khu trung tâm, từ đông 
sang tây Oakland, tại 98 & International và Adeline & Grand, tại Mountain & Thornhill và Fruitvale & 
MacArthur.  
Tôi tin rằng thành công là tốt nhất đạt được thông qua sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết tâm hợp tác với 
các thành viên của một đội. Trong cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi với cộng đồng Oakland, tôi rất ấn 
tượng với những kiến thức, kỹ năng và tài năng có rất nhiều tại các trường, các phòng ban trong học 
khu, và với sự hợp tác của cộng đồng. Tôi thấy giáo viên thông minh và hiệu trưởng làm việc chăm chỉ 
để phục vụ học sinh và phụ huynh. Tôi thấy các nhà lãnh đạo trung tâm hỏi làm thế nào họ có thể phục 
vụ trường học tốt hơn. Tôi thấy các nhà lãnh đạo cộng đồng tạo điều kiện thúc đẩy và lôi kéo làm việc 
hỗ trợ OUSD trong khi chịu trách nhiệm với nhu cầu của cộng đồng. Nhìn qua các cảnh quan, nó là một 
nhóm đặc biệt mà có thể không luôn luôn đồng ý về tất cả mọi thứ, nhưng chia sẻ mục đích chung của 
việc xây dựng một khu cộng đồng đầy đủ dịch vụ hỗ trợ các trường học đầy đủ dịch vụ cộng đồng để 
đảm bảo rằng Mỗi học sinh phát triển mạnh!  
 
Vài tháng trước đây, khi tôi lật trang cuối cùng của trường cộng đồng, Học sinh phát triển mạnh, tôi 
nghĩ, "Đây là một tầm nhìn phi thường, một kế hoạch đầy tham vọng, và không có gì ở đây mà tôi 
không đồng ý. Và đó là điều không bình thường. "Một lúc sau, suy nghĩ trước để thực hiện thực tế, tôi 
nghĩ," Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta phải có ưu tiên và không cố gắng làm tất cả mọi thứ 
cùng một lúc. "Cố gắng để nâng tất cả mọi thứ cùng một lúc như là ưu tiên hàng đầu sẽ trong thực tế 
có nghĩa là chúng ta không nhận được gì thực hiện có chất lượng cao. Một phần của những gì làm cho 
các tổ chức hàng đầu thành tuyệt vời là họ có một tầm nhìn rõ ràng và một số rất ít các ưu tiên mà họ 
làm việc để thực hiện hà̂u đảm bảo rằng họ thành công. Nói một cách đơn giản, họ rõ ràng về họ là ai, 
họ không là ai, họ đang đi đâu, và làm thế nào để đến đó. Họ biết chiến thắng là như thế nào. Đây là 
công việc quan trọng mà chúng ta cũng phải làm thay mặt học sinh của chúng ta tại Oakland. Khi chúng 
ta làm công việc này, chúng ta cho phép mình ngày mai thông minh hơn ngày hôm nay. Như thông tin 
mới tự trình bày, chúng ta sẽ sử dụng nó để đưa ra quyết định tốt nhất đại diện cho học sinh của chúng 
ta. 
 
Khi tôi bắt đầu thiết kế 100 ngày đầu tiên của tôi, tôi suy nghĩ về làm thế nào để nhập vào Hành trình 
trường cộng đồng, Học sinh phát triển mạnh vào năm 2014 và những gì phải làm hướng tới tầm nhìn 
của chúng tôi ra sao cho thành công trong năm 2020. Làm thế nào để chúng ta có phạm vi rộng các 
chiến lược , các sáng kiến, và công việc khó khăn - và tập trung vào một số ít những điều mà chúng ta 
cần phải làm tốt ngay bây giờ và trong vòng 5 năm tiếp theo? Làm thế nào để chúng ta phát triển phạm 
vi và trình tự của chúng ta "nhận được nó đúng" và xây dựng trên một nền tảng vững chắc? Làm thế 
nào để chúng ta cùng nhau tập trung vào chất lượng trường học, nâng cao văn hóa của chúng ta, làm 
cho tiến độ hành động theo một định nghĩa chung cho các trường học cộng đồng, về nuôi dưỡng mối 
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quan hệ tốt với cộng đồng, và hỗ trợ quan hệ đối tác phát triển học sinh của chúng ta với gia đình của 
chúng ta? Đây là những câu hỏi tôi dự tính trong số những câu hỏi khác ... bởi vì tôi biết chúng tôi có 
thể làm điều đó! Tôi không muốn bằng lòng với ý tưởng rằng học sinh của chúng ta không có khả năng, 
rằng chúng ta không thể thành công. Chúng ta cần phải giành chiến thắng ở Oakland! Để tới mục đićh 
này, tôi sẽ chia sẻ một kế hoạch chuyển tiếp, phác thảo những công việc tôi sẽ tham gia trong vòng 100 
ngày tới, đỉnh điểm là lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược của chúng tôi. Lộ trình chiến lược này sẽ 
có chi tiết kế hoạch của tôi cho tổ chức lại của học khu để thực hiện một số rất ít các ưu tiên nhằm đưa 
chúng ta hướng tới một tầm nhìn của tất cả các học sinh phát triển mạnh!  
 
Một lần nữa, tôi muốn nói lên lòng biết ơn sâu xa của tôi cho tất cả các bạn đã cho tôi cơ hội để lãnh 
đạo và làm việc bên cạnh bạn. Tôi đã trải qua hai thập kỷ cuối cùng chiến đấu để tạo ra các cơ hội giáo 
dục tốt nhất cho tất cả học sinh, vào sâu các trường và lớp học khó khăn nhất, để xoay chúng. Quyết 
định này đã phát triển từ một kinh nghiệm cá nhân về việc phải làm việc chăm chỉ để đạt được những 
gì đã đến với tôi. Tôi ghét thua cuộc và tôi hy vọng các bạn cũng vâỵ. Một vài tuần trước đây, một 
người trẻ tuổi ở Oakland hỏi tôi: "Điều gì làm bạn muốn đến Oakland?" Và tôi trả lời: "Tại sao không 
Oakland? Oakland có nhiều thứ để cống hiến. Đất nước của chúng ta cần Oakland để thành công! Nếu 
chúng ta có thể làm cho Oakland những gì nó có thể và phải làm, thì lấy lý do mà bất kz thành phố khác 
không làm được cho trẻ em trong nước chúng ta? "Tôi mong muốn được làm việc với bạn để làm cho 
thành công xảy ra.  
 
Trân trọng kính chào,  
 
Antwan Wilson  
Giám đốc Học khu 

 


