
March 23, 2021 

“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” 
— Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. 

The Richland Two family is saddened and hurt by the violence that has been targeted 
against members of the Asian community in the United States. Once again our nation 
continues to witness examples of injustices against people on the basis of race.  
Violence of this nature is contrary to the core values of our school district:  Learning, 
Character, Community and Joy.  It reveals a lack of learning and appreciation for the 
strengths and contributions of our Asian community; it lays bare a lack of character that 
respects people from all races and ethnicities; it disrupts our sense of community and 
commonality; and it steals our joy. 

We express sincere empathy to our Asian students, parents, friends, neighbors and 
community members.  We share indignation at senseless attacks and we offer support 
as we work together to improve relationships and heal hurts.  We will continue to do our 
best to provide a climate and culture of acceptance and inclusion for all people in our 
district and community. 

We will continue to use our principle practices of partnerships, communication, data, 
innovation, and diversity and inclusion to help every student excel in his/her/their 
chosen pathways.  We remind our students, parents and staff that they may speak to 
our school counselors, social workers or administrators who stand ready to provide 
support and resources for anyone needing assistance.   
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We will continue to strengthen relationships across races so that we learn about and 
show appreciation for the unique qualities of the Asian culture while simultaneously 
building the strengths and values we have in common.  In so doing, our rich diversity 
becomes our strength. 
 
Helen Nelson Grant, JD 
Richland School District Two 
Chief Diversity and Multicultural Inclusion Officer 
hgrant@richland2.org 
803-738-3327 



（针对反亚裔社区暴力事件的回应） 
 
                                “任何一处的不公义都是对每一个地方公义的威胁。” 

                     马丁·路德·金博士                                    
 
瑞奇兰公立学区大家庭，就在美国暴力针对亚裔社区所发生的事件，深表难过和同感伤

害。 我们的国家继续在经历因为种族而产生的不公义事件。暴力是与我们学区的核心价

值相悖逆的。我们学区的核心价值是：学习、品格、社区和喜乐。 反亚裔的暴力事件反

应了我们对亚裔社区的力量和贡献缺乏认识和赞赏， 同时也反应了缺乏尊重不同族裔的

品格，暴力行为破坏了我们的社区感和公共意识感，也窃取了我们的喜乐。 
 
我们向我们的亚裔学生、家长、朋友、邻居和社区同胞表示深深的认同。我们对这种畜类

的攻击表示愤慨，在我们一起改善关系和治愈伤害的同时，我们也提供帮助。在我们的学

区和社区范围内，我们将尽一切的努力提供一个接受和包容的环境和文化。 
 
我们将继续互助、交通、数据、创新、多元和包容的实践，来帮助每一个学生在他/她/他

们选择的道路上脱颖而出。我们提醒我们的学生、家长和员工，他们可以和学校的辅导

员、社工或者是校领导交通，他们会随时提供支持和资源给任何有需要帮助的人。 
 
我们和亚裔社区站在一起，作一个榜样，作一个社区可以团结在一起去扶持那些被不公义

对待的团结榜样。我们支持亚裔发出反对不公义的声音。我们将继续加强各族裔间的关

系，在我们更多了解和赞赏亚裔文化特有的素质同时，我们加强我们所共有的力量和价值

观。只有这样做，我们丰富的多元性才会成为我们的实力。 
 



 

 

(아시안 커뮤니티를 대상으로 한 폭력에 대한 대응) 
 

“어디서 발생한 불의이든 그것은 세상 모든 곳의 정의를 위협합니다.” 

                                                                                    마틴 루터 킹 주니어 

 

리치랜드의 두 가정이 미국의 아시안 커뮤니티 일원을 타겟으로 한 폭력에 의해 슬픔과 

아픔을 겪고 있습니다. 지금 미국인들은 인종 차별적 부당함의 사례를 또 다시 목격하고 

있습니다.  이러한 성격의 폭력은 저희 학군의 핵심 가치인  배움, 인성, 커뮤니티와 

즐거움에 반하는 것입니다.  이러한 일들은 아시안 커뮤니티의 장점과 기여에 대한 인식과 

평가가 부족함을 드러냅니다. 모든 인종과 민족의 사람들을 존중하는 인성의 부족을 

여실히 보여주고 있습니다. 이러한 사태는 우리 커뮤니티의 양식과 공통성에 혼란을 

야기합니다.  그리고 우리의 즐거움을 앗아갑니다. 

 

저희는 모든 아시안 학생, 학부모, 친구, 이웃과 커뮤니티 일원들에게 진정한 공감을 

표명합니다.  몰상식한 공격에 분개하며 관계를 개선하고 아픔을 치유하기 위한 협력과 

지원에 함께 할 것입니다.  저희는 우리 학군과 커뮤니티의 모든 사람들에게 포용과 

받아들임의 분위기 그리고 문화를 확산시키기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 

 

파트너십, 커뮤니케이션, 데이터, 혁신과 다양성 및 포용성의 주된 실천 원칙을 바탕으로 

저마다 선택한 경로에서 우수한 능력을 보여주는 모든 학생들을 돕겠습니다.  학생과 

학부모 그리고 직원들에게 필요할 경우 학교 상담 교사, 사회 복지사 또는 관리자에게 

언제든지 알리도록 일깨우겠습니다. 이들은 지원을 필요로 하는 사람 누구에게나 지원과 

리소스를 제공할 준비가 되어 있습니다.   

 

커뮤니티가 부당함의 대상이 되는 사람들을 지원할 수 있는 방법의 모델로써 우리는 함께 

아시안 커뮤니티와 연대할 것입니다.  우리는 부당함에 대응하여 의견을 표명하는 아시안 

커뮤니티의 목소리를 지원합니다. 우리는 계속해서 인종간의 관계를 강화하기 위한 

노력을 기울임으로써 아시안 문화의 독특한 특징에 대해 배우고 평가하는 동시에 

공통으로 갖고 있는 장점과 가치를 구축할 것입니다.  그렇게 함으로써, 우리의 풍부한 

다양성을 장점으로 만들 것입니다.  

 



(Ứng phó với bạo lực đối với cộng đồng Châu Á)

“Bất công ở bất cứ nơi nào cũng là mối đe dọa cho công lý ở tất cả mọi nơi.
Tiến sĩ Martin Luther King, Jr.

Gia đình Richland Two đang rất đau buồn và tổn thương bởi bạo lực đang nhắm vào
các thành viên của cộng đồng Châu Á tại Hoa Kỳ. Một lần nữa dân tộc của chúng ta
tiếp tục chứng kiến các ví dụ của những sự bất công đối với con người dựa vào nền
tảng sắc tộc. Tính chất bạo lực này đi ngược lại với những giá trị cốt lõi của học khu
của chúng ta: Học hỏi, Tính cách, Cộng đồng và Niềm vui. Bạo lực cho thấy sự thiếu
học hỏi và đánh giá cao những thế mạnh và những đóng góp của cộng đồng Châu Á
của chúng ta; điều này cho thấy sự thiếu tôn trọng mọi người từ tất cả mọi chủng tộc và
sắc tộc; nó phá vỡ cảm giác về cộng đồng và những cái chung của chúng ta; và nó
đánh cắp niềm vui của chúng ta.

Chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm chân thành tới những học sinh, phụ huynh, bạn bè, hàng
xóm và các thành viên cộng đồng Châu Á của mình. Chúng tôi chia sẻ sự phẫn nộ
trước những cuộc tấn công vô nghĩa và chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ vì chúng ta làm
việc cùng nhau để cải thiện các mối quan hệ và hàn gắn những tổn thương. Chúng tôi
sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để cung cấp một môi trường và văn hóa của sự đón nhận
và hòa nhập đối với tất cả mọi người trong học khu và cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các thực tiễn mang tính nguyên tắc của mình về các mối
quan hệ đối tác, giao tiếp, dữ liệu, đổi mới, và sự đa dạng và hòa nhập để giúp đỡ mọi
học sinh xuất sắc trong con đường mà các em ấy đã chọn. Chúng tôi nhắc nhở học
sinh, phụ huynh và nhân viên của mình rằng họ có thể trao đổi với cố vấn trường học,
nhân viên xã hội hoặc ban giám hiệu trường của mình, những người luôn sẵn sàng
cung cấp hỗ trợ và các tài nguyên cho tất cả những người cần hỗ trợ.

Cùng nhau, chúng ta là đồng minh với cộng đồng Châu Á như là một hình mẫu cho
thấy làm thế nào để một cộng đồng có thể cùng nhau hỗ trợ những người đang phải
chịu những bất công. Chúng tôi ủng hộ tiếng nói của các thành viên cộng đồng Châu Á
những người đang lên tiếng chống lại những bất công. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng
cường những mối quan hệ giữa các chủng tộc để tìm hiểu và thể hiện sự trân trọng đối
với những phẩm chất độc đáo của văn hóa Châu Á đồng thời xây dựng những thế
mạnh và giá trị chung của chúng ta. Khi làm như vậy, sự đa dạng phong phú của chúng
ta trở thành sức mạnh của chúng ta.


