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Ngày 15 tháng 2 năm 2018
Kính gửi Gia đình và Nhân viên của Khu Vực trường học Elk Grove,
Sự kiện bi thảm đã diễn ra ngày hôm qua tại Parkland, Florida đã làm cho tấm lòng quặn đau và kinh hoàng. Trái
tim và lời cầu nguyện của chúng tôi đi đến tất cả các gia đình và nhân viên của Trường Trung học Marjory
Stoneman Douglas trong thời gian hỗn loạn và khủng khiếp này. Khi cộng đồng của họ bắt đầu quá trình hàn gắn,
xin yên tâm rằng chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng các trường học của chúng tôi vẫn an toàn và
học sinh của bạn được an toàn. Sự an toàn của tất cả học sinh và nhân viên của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của
chúng tôi và tôi muốn chia sẻ với các bạn các bước mà chúng tôi thực hiện để giữ cho trường học của chúng tôi an
toàn.
Trong trường hợp xảy ra một vụ tai biến lớn, chẳng hạn như ngày hôm qua ở Florida, sự thực hành theo tiêu chuẩn
của chúng tôi để tập hợp nhanh chóng đội ngũ An Toàn và An Ninh của chúng tôi và các đội ngũ hành chánh để
xem xét các kế hoạch an toàn và quyết nghị của trường và Khu vực. Khu vực trường Elk Grove có các quyết nghị
an toàn và an ninh tại chỗ để xem xét hàng năm và thực hiện các kế hoạch khẩn cấp về trận động đất, hỏa hoạn và
thương vong. Khu học chánh cũng gần đây đã bắt đầu cung cấp huấn luyện cho nhân viên trường học về tai biến lớn
kết hợp với Sở Cảnh Sát Hạt Sacramento. Các cách thức và thủ tục Quản lý Sự cố cũng được áp dụng bao gồm các
đánh giá thường xuyên về bảo trì chu vi và các cách thức vào/ra.
Sau sự việc Sandy Hook, khu vực trường Elk Grove đã đầu tư rất nhiều để bảo vệ học sinh trong khuôn viên với
chu vi bảo đảm cho mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học. Hiện tại, chúng tôi có kế hoạch đầu tư thêm
khoảng 20 triệu đô la vào các biện pháp an toàn và an ninh bổ sung và đã có những cải tiến đáng kể cho hàng rào và
khóa cửa bên trong . Chúng tôi cũng có kế hoạch xem xét để cài đặt máy thu hình an ninh trong các trường của
chúng tôi.
Ngoài việc đi bộ trong các trường của chúng tôi để kiểm tra sự an toàn về thể chất, chúng tôi giám sát phúc lợi xã
hội và tình cảm của học sinh và nhân viên. Chúng tôi có một chương trình Hỗ trợ và Can Thiệp Hành vi Tích cực
được xây dựng trên mỗi khuôn viên, bao gồm việc phòng ngừa bắt nạt , tự tử và kiểm tra phúc lợi với các cách thức
để theo dõi. Ngoài việc bổ sung các cố vấn trường và nhà tâm lý học, chúng tôi đã gia tăng sự tiếp cận của học sinh
với các Chuyên viên Trị Liệu Sức Khỏe Tâm Thần. Đối với nhân viên, năm mới đã được kích hoạt của một chương
trình trợ giúp nhân viên có sẵn cho tất cả nhân viên và gia đình của họ.
Cuối cùng, thông tin liên lạc trong cộng đồng của chúng tôi là rất quan trọng. Chúng tôi phụ thuộc vào sự cảnh giác
của học sinh, phụ huynh và thành viên cộng đồng là những người báo chúng tôi về những hành vi và thông tin
đáng nghi ngờ để giúp giữ cho trường học, học sinh và nhân viên an toàn. Chúng tôi thường xuyên khuyến khích
gia đình và nhân viên của chúng tôi rằng "Nếu họ thấy gì đó hoặc biết cái gì đó, hãy nói điều gì đó" bằng cách liên
hệ với Phòng An toàn và An ninh của chúng tôi theo số (916) 686-7765 hoặc cơ quan thi hành luật địa phương.
Trân trọng,

Christopher R. Hoffman
Tổng giám đốc
Khu Học Chánh Elk Grove

Elk Grove Unified School District – Excellence by Design

