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Các bài phát biểu Trước Giải Đấu của OSAA 
 
 
PHIÊN BẢN 1: PHIÊN BẢN HỌC SINH ĐỌC 
 
Và bây giờ là thông điệp từ một trong những học sinh của chúng tôi thay mặt cho OSAA: 
 
Chào buổi chiều/buổi tối (Tùy chỉnh theo Cộng Đồng tại đây)  
 
Là học sinh, chúng em tham gia các hoạt động và các môn thể thao của trường theo lựa chọn. Bởi vì các hoạt động đó 
cho chúng em cơ hội thể hiện những gì chúng em có thể đạt được thông qua tài năng và nỗ lực của mình. Đồng thời 
cũng bởi vì các hoạt động đó cho phép chúng em thể hiện niềm tự hào về các bạn cùng lớp, trường học và cộng đồng 
của mình.  
 
Là khán giả, quý vị không nhất thiết phải cổ vũ chúng em. 
 
Tất cả những gì chúng em mong đợi là quý vị hãy để chúng em trình diễn trong một môi trường AN TOÀN, 
KHOAN DUNG, CHẤP NHẬN và TÔN TRỌNG. Chúng em gọi đó là NGÔI SAO. 
 
Điều đó có nghĩa là không đe dọa hoặc chế giễu bất kỳ ai tham dự dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, màu da, nguồn 
gốc quốc gia, dân tộc, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tôn giáo của họ. Nếu quý vị không thể đáp ứng 
những kỳ vọng này, quý vị có thể bị cấm tham gia sự kiện này và các sự kiện liên trường trong tương lai. 
 
Nhưng đó không phải là điều chúng em muốn.  
 
Chúng em muốn quý vị cổ vũ. Chúng em muốn quý vị khích lệ những người mà quý vị đến ủng hộ và tôn trọng những 
người mà quý vị không ủng hộ.  
 
Vì tất cả mọi người ở đây đều xứng đáng có cơ hội để tỏa sáng. Sự nỗ lực là điều vĩ đại. 
 
Mọi người (Tùy chỉnh cộng đồng tại đây) hãy hô to. Mọi người hãy tự hào.  Nhưng cũng hãy tích cực. 
 
Bởi vì (và hãy nghe quý vị nói điều đó cùng em…) Sự Vĩ Đại… là Vô Địch. 
 
(Xin cảm ơn quý vị.) 
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PHIÊN BẢN 2: PHIÊN BẢN GIÁO VIÊN ĐỌC 
 
Và bây giờ là thông điệp từ một trong những giáo viên của chúng tôi thay mặt cho OSAA: 
 
Mỗi chúng ta đến đây hoặc là để thi đấu trong sự kiện thể thao hoặc là để ủng hộ những người thi đấu. Một sự kiện có 
các quy tắc áp dụng chung cho tất cả mọi người, được thiết kế để đảm bảo thi đấu công bằng, khuyến khích tinh thần thể 
thao và mang lại điều tốt nhất cho mỗi người tham gia. Trên sân, các chuyên viên thực thi các quy tắc đó, và đánh giá 
hình phạt thích hợp khi người thi đấu vi phạm. 
 
Với tư cách là người hâm mộ, bạn bè, phụ huynh và thành viên của (tùy chỉnh theo cộng đồng tại đây), chúng ta hiện 
có các quy tắc riêng. Được thiết kế để đảm bảo và khuyến khích một không khí AN TOÀN, KHOAN DUNG, CHẤP NHẬN 
và TÔN TRỌNG cho tất cả chúng ta. Chúng tôi gọi đó là NGÔI SAO, và điều đó có nghĩa là không đe dọa hoặc chế 
giễu bất kỳ ai tham dự dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, màu da, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tình trạng khuyết tật, 
khuynh hướng tình dục hoặc tôn giáo của họ. Vi phạm các quy tắc này sẽ dẫn đến hình phạt thích đáng, bao gồm khả 
năng bị đuổi khỏi sự kiện này và tất cả các sự kiện liên trường trong tương lai. 
 
Tất cả chúng ta hãy cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho những học sinh mà chúng ta đến để ủng hộ và cho chính 
chúng ta. 
 
 
Bởi Vì Vĩ Đại…là Vô Địch. 
 
 
(Xin cảm ơn quý vị.) 
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PHIÊN BẢN 3: PHIÊN BẢN NGƯỜI THAM DỰ ĐỌC 
 
Và bây giờ là thông điệp từ một thành viên của (Tùy chỉnh theo cộng đồng) chúng tôi thay mặt cho OSAA: 
 
Chào buổi chiều/buổi tối (Tùy chỉnh theo Cộng Đồng tại đây)  
 
Với tư cách là (phụ huynh/cựu học sinh/cư dân của…), tôi đã tham dự các sự kiện của trường tại đây và tại các trường 
khác ở Oregon trong một thời gian (hoặc tùy chỉnh, ví dụ: “trong hơn 20 năm”). Trong thời gian đó, tôi đã chứng kiến 
nhiều màn trình diễn đáng kinh ngạc của các học sinh của chúng ta từ khắp tiểu bang. Tôi đã thấy được tài năng, nỗ lực 
và tinh thần đồng đội. Tôi đã chứng kiến sự vĩ đại. 
 
Bên cạnh đó, tôi cũng chứng kiến hành vi của những người có mặt khiến tôi đau buồn, tức giận và xấu hổ. Tôi đã thấy 
học sinh và khán giả bị đe dọa hoặc chế giễu dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, màu da, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, 
tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tôn giáo của họ. 
 
Đây không phải là lý do chúng ta ở đây.  
 
Chúng ta ở đây để ủng hộ cho học sinh của chúng ta, cộng đồng của chúng ta và cho nhau. Cũng như để tạo một môi 
trường AN TOÀN, KHOAN DUNG, CHẤP NHẬN và TÔN TRỌNG. Chúng tôi gọi đó là NGÔI SAO. 
 
Nếu quý vị không thể làm điều đó, có lẽ quý vị nên đặt câu hỏi tại sao quý vị lại ở đây.  
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, quý vị có thể bị cấm tham gia sự kiện này và các sự kiện liên trường trong tương lai. 
 
Vì vậy, bằng mọi cách, hãy thể hiện sự nhiệt tình của quý vị. Hãy thể hiện tinh thần của quý vị. Nhưng quý vị cũng hãy 
thể hiện sự tôn trọng. 
 
Cho học sinh của chúng ta thấy một không khí ủng hộ để các em có thể thi đấu hết sức mình… 
 
và các em có thể cho quý vị thấy sự vĩ đại. 
 
Bởi Vì Vĩ Đại…là Vô Địch. 
 
(Xin cảm ơn quý vị.) 
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PHIÊN BẢN 4: PHIÊN BẢN THỰC TẾ 
 
Mỗi học sinh thi đấu ở đây (hôm nay/tối nay) đều có ước mơ trở thành một ngôi sao theo ý mình. Điều các em không bao 
giờ mơ ước, đó là bị chế giễu hoặc bị đe dọa vì ngoại hình của các em, các em đến từ đâu, các em theo tôn giáo nào 
hoặc người mà các em yêu mến. Và điều này xảy ra nhiều lần tại các sự kiện thể thao trên khắp tiểu bang của chúng ta. 
Chúng ta tốt hơn thế này. Là vận động viên. Là người hâm mộ. Là người dân Oregon. Là (Tùy chỉnh theo cộng đồng). 
 
Trong thể thao, mỗi người tham gia phải chơi tuân theo các quy tắc chung. Giờ đây, tất cả mọi người tham dự các sự 
kiện liên trường của OSAA cũng vậy. Mỗi chúng ta được kỳ vọng sẽ khuyến khích và đóng góp vào một môi trường 
AN TOÀN, KHOAN DUNG, CHẤP NHẬN và TÔN TRỌNG trong suốt sự kiện.  
OSAA gọi đó là NGÔI SAO. Và nếu quý vị làm được điều đó, hãy coi mình là một NGÔI SAO. Nếu quý vị không thể làm 
được, quý vị sẽ tự khiến bản thân phải rời khỏi sự kiện này và có khả năng là bất kỳ sự kiện liên trường nào trong tương 
lai ở Oregon.  
 
Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc góp phần giúp cho những sự kiện như thế này thành công.  
 
Vì vậy, dù thi đấu ở trên sân hay ngồi trên khán đài, hãy chơi tốt, chơi hết mình và chơi công bằng.  
 
Bởi Vì Vĩ Đại…là Vô Địch. 
 
 
(Xin cảm ơn quý vị.) 
 
 
 


