
   
 

NGHỊ QUYẾT 
CÔNG NHẬN SỰ HỖ TRỢ DÀNH CHO 

CHIẾN DỊCH TOÀN QUỐC TÊN CỦA TÔI, BẢN SẮC CỦA TÔI  
 

ỦY BAN GIÁO DỤC QUẬN HẠT SANTA CLARA 
NGHỊ QUYẾT SỐ  

 

XÉT RẰNG , Văn phòng Giáo dục Quận hạt Santa Clara, cùng với Hiệp hội quốc gia về Giáo dục 
song ngữ, hãnh diện tham gia thiết lập diễn đàn quốc gia dành cho Chiến dịch Tên của tôi, Bản sắc 
của tôi; và 
 

XÉT RẰNG,  Chiến dịch  Tên của tôi, Bản sắc của tôi là cơ hội xây dựng văn hoá tôn trọng người 
khác trong nhà trường và cộng đồng của chúng ta, một văn hóa coi trọng sự đa dạng chủng tộc và 
khuyến khích nhận thức về nhiều văn hóa khác nhau trên thế giới; và 
 

XÉT RẰNG,  mục đích của chiến dịch là chia sẻ những câu chuyện đằng sau các tên trong bối cảnh 
văn hóa, có những hoạt động tích cực nhằm  tạo ra một môi trường chan hòa và tôn trọng người khác 
trong các cộng đồng nhà trường, khuyến khích từng cá nhân cam kết sẽ đọc tên học sinh đúng cách 
và tìm hiểu về cuộc đời đằng sau mỗi tên đó; và 
 

XÉT RẰNG , việc đọc tên học sinh đúng cách là bước đầu tiên trong việc tỏ ra tôn trọng, trân trọng 
và liên hệ tốt với học sinh và gia đình học sinh, làm cho học sinh cảm thấy mình được chấp nhận tại 
trường hơn; và 
 
XÉT RẰNG , có hơn 108,367 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 nói ít nhất 58 ngôn ngữ khác nhau, 
và số học sinh này tạo nên 39 phần trăm của dân số Quận hạt Santa Clara; và 
 

XÉT RẰNG,  Văn phòng Giáo dục Quận hạt Santa Clara tin rằng Chiến dịch Tên của tôi, Bản sắc 
của tôi sẽ đặt nền tản vững chắc nhằm nâng cao kỹ năng và tư duy thúc đẩy học sinh của chúng ta 
trở thành công dân toàn cầu; 
 

DO VẬY NAY CÓ QUYẾT ĐỊNH LÀ  Ủy ban Giáo dục Quận hạt Santa Clara và Tổng giám đốc 
Học khu của Quận hạt ủng hộ và chuẩn nhận sự thành lập  Chiến dịch Tên của tôi, Bản sắc của tôi .  
 

Đã được Ủy ban Giáo dục Quận hạt Santa Clara  THÔNG QUA VÀ THỪA NHẬN  tại buổi họp 
ngày 3 tháng 2 năm 2016 với số phiếu sau: 
 

ĐỒNG Ý:  
KHÔNG ĐỒNG Ý:  
BỎ PHIẾU TRẮNG:  
VẮNG MẶT:  
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