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Các Phụ Huynh thân mến,
Tôi muốn thông báo cho quí vị là gần đây tôi đã tìm hiểu và biết được có một số học sinh
đang xem xét các kế hoạch để phản đối hay ngừng học tập để đáp trả lại bi kịch ở
Florida.
Trong Học Khu Sacramento, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là việc dạy và học. Chúng
tôi cũng cam kết hỗ trợ việc học tập cũng như các nhu cầu về tình cảm xã hội của học
sinh chúng ta trong khi tiếp tục duy trì một môi trường học đường trật tự và an toàn.
Chúng tôi tôn trọng và hỗ trợ quyền của học sinh chúng ta để biện hộ cho các nguyên
nhân quan trọng tới các em và hoan nghênh những cơ hội để làm việc với bất kỳ câu lạc
bộ hay tổ chức đoàn thể học sinh nào nhằm thảo luận những phương cách sáng tạo và
phù hợp để làm như vậy trong khi tiếp tục duy trì một môi trường học đường an toàn.
Chúng tôi cũng biết về một kế hoạch vào ngày 14 tháng 3 năm 2018 để Ngừng Học Tập
17 phút trong Cả Nước được dẫn dắt bởi các thanh thiếu niên tập trung chú ý nhiều hơn
vào việc giữ an toàn cho các học sinh khỏi nạn bạo lực của súng ống. Học khu chúng
tôi đang thảo luận các cách thức học sinh có thể được khuyến khích diễn tả quan điểm
của mình trong ngày đó theo cách phối hợp với các giáo viên, Thành Phố Sacramento,
các tổ chức đoàn thể cộng đồng, và lực lượng thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ đảm bảo
thông báo tới quí vị về kế hoạch của chúng tôi trong một vài ngày tới.
Chúng tôi cũng biết là có một số học sinh đã tham gia thảo luận về việc sẽ vắng mặt ở
trường để tham gia vào kế hoạch “ngừng học” của học sinh trước ngày 14 tháng 3 năm
2018. Trong lúc các học sinh có quyền tham gia vào việc tự do phát ngôn để trình bày
quan điểm của mình, bất kỳ việc các em vắng mặt lớp học nào trước nỗ lực phối hợp vào
ngày 14 tháng 3 năm 2018 sẽ bị đánh dấu là một lần vắng mặt không có phép.
Một lần nữa, chúng tôi khuyến khích các học sinh nói chuyện với nhân viên của chúng
tôi về các cách thức mà các em có thể biện hộ cho những nguyên nhân quan trọng của
mình trong khi ở lại trường mà các biện pháp an toàn được đặt ra để đảm bảo có sự giám
sát và an ninh. Tôi sẽ tiếp tục thông báo cho quí vị biết về các sự kiện được lập kế hoạch
vào ngày 14 tháng 3 năm 2018 sắp tới.
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