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March 2, 2018
Kính gửi gia đình Khu Vực trường học Elk Grove,
Đội ngũ của tôi và tôi đang theo dõi chặt chẽ hậu quả của những sự kiện khủng khiếp và kinh hoàng đã xảy ra tại
Parkland, Florida. Khi việc điều tra và phân tích sự kiện này tiếp diễn, vui lòng biết rằng chúng tôi đang làm việc
chặt chẽ với nhân viên của Học Khu, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các cơ quan cộng đồng để đảm bảo
các kế hoạch an toàn và các quy trình của chúng tôi được áp dụng. Để trả lời tới thảm kịch ở Parkland, học sinh trên
khắp đất nước đang tổ chức chia sẻ suy nghĩ, nỗi sợ hãi và hy vọng rằng sự việc như vậy không bao giờ xảy ra nữa.
Các sự kiện như là đi bộ thì đặc biệt khó khăn đối với các trường học vì chúng ta phải cân bằng sự an toàn của học
sinh và được yêu cầu có mặt tại trường với các quyền của học sinh thể hiện chính mình.
Xin lưu ý rằng sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đảm
bảo rằng các trường của chúng tôi không bị gián đoạn vào ngày 14 tháng 3, là ngày đi bộ của toàn quốc dự trù và cả
những ngày tiếp theo nữa khi một cuộc đi bộ có thể được lên kế hoạch. Học khu có các chính sách và thủ tục sẵn để
hỗ trợ và bảo vệ học sinh trong các tình huống có liên quan đến quyền tự do ngôn luận, tham gia công dân, và các
vấn đề gây tranh cãi, nơi chúng ta có thể khuyến khích bài diễn thuyết có tính cách giáo dục và ôn hòa, cung cấp sự
giám sát phù hợp và ngăn cản hành vi không an toàn hoặc phá hoại.
Chúng tôi đang làm việc với quản lý trang web của chúng tôi ở mọi trường học để đưa ra các kế hoạch phù hợp để
đảm bảo an toàn cho học sinh trước tiên, cho phép tiếng nói của học sinh và ủng hộ sự diễn tả tự do ngôn luận. Là
nhà giáo dục, chúng tôi được trang bị tốt để giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy phê phán, giải quyết vấn đề sáng
tạo, tham gia và toàn vẹn của cộng đồng khi thảo luận các vấn đề phức tạp và gây tranh cãi. Do tính chất khó khăn
của các chủ đề mà chúng tôi hiện đang phải đối mặt, sự giúp đỡ của bạn để nhắc nhở học sinh về hành vi đúng đắn
của học sinh ở trường sẽ giúp ích cho việc duy trì một môi trường hòa bình và hiệu quả để thảo luận các vấn đề phức
tạp.
Chúng tôi đã thông báo sự hỗ trợ của chúng tôi đối với học sinh với tất cả nhân viên và cũng yêu cầu tiếng nói của
học sinh được phép lắng nghe một cách tôn trọng và ôn hòa bằng cách khuyến khích mọi người:
•
•
•
•
•
•
•

Hiểu rõ các quy trình và thủ tục an toàn, bao gồm các tình huống thay thế
Giữ sự đồng cảm và nhân đạo là trọng tâm trong cuộc đàm thoại của chúng tôi
Liên kết gia đình, học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi
Thành thật, tin tưởng, không thủ thế và minh bạch
Luôn tập trung chủ ý
Hiểu hành động
Hãy tôn trọng và cởi mở đối với tất cả các tiếng nói; một cách tiếp cận vô tư là chìa khóa

Học Khu Vùng Elk Grove dẫn dắt bằng ví dụ về quyền công dân có sự tham gia tốt giống như đang tổ chức các cuộc
thảo luận xây dựng và các diễn đàn mà mọi học sinh cảm thấy an toàn và có giá trị. Chúng tôi muốn học sinh thích
thú khi đến trường và tin tưởng vào niềm tin và khả năng thành công của họ. An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng
tôi để việc học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã chăm sóc, hỗ trợ và quan tâm đến tiếng nói
của học sinh về tình huống bi thảm.
Chào Trân trọng,

Christopher R. Hoffman
Giám đốc Giáo dục
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