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Các Phụ Huynh thân mến,
Gần đây, một số học sinh và gia đình trong cộng đồng của chúng ta mong muốn được tham gia vào
hoạt động đi bộ 17 phút vào ngày 14 tháng 3 vào lúc 10 giờ sáng để thỉnh cầu có hành động với bạo
lực về súng đạn sau sự kiện bi thảm tại Parkland, Florida. Trong khi vấn đề này còn đang rất nặng nề
trong mỗi trái tim và đầu óc của chúng ta, tôi muốn đưa ra một số hướng dẫn về cách thức các trường
của chúng ta lập kế hoạch tiến hành các hoạt động trong ngày này.
Ưu tiên hàng đầu tại trường Rosemont High School của chúng tôi là giảng dạy và học tập. Chúng tôi
tôn trọng và hỗ trợ quyền của học sinh để biện hộ cho những nguyên nhân thật quan trọng đối với các
em và chúng tôi tích cực làm việc với các học sinh để lập kế hoạch cho các hoạt động phù hợp theo độ
tuổi trên tinh thần của hoạt động đi bộ vào ngày 14 tháng 3 sẽ tiến hành tại sân trường dưới sự giám
sát và giữ an toàn của người lớn. Nếu quí vị có đề nghị gì thêm, quí vị có thể liên lạc tôi hay bất kỳ ai
trong ban giám hiệu trường vào bất kỳ lúc nào.
Tôi khuyến khích quí vị nói chuyện với con mình cách thức các em có thể cảm nhận về vấn đề này và
thật là quan trọng để tự diễn đạt theo cách thức phù hợp tại trường. Là những nhà giáo dục, chúng tôi
cũng nhận ra rằng hoạt động của học sinh là một phần trong quá trình học tập. Khi các em đam mê một
vấn đề nào đó, đó là cơ hội cho các nhà giáo dục giúp đỡ các học sinh nhìn thấy sự kết nối giữa
chương trình giảng dạy và trong đời sống thường nhật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này ở
trường, hiệu chỉnh theo chương trình giảng dạy và các tiêu chuẩn của tiểu bang.
Ngoài ra, thật là quan trọng để biết rằng những hành động rối loạn gây cản trở các hoạt động của
trường thì không được chấp nhận và sẽ bị sử lý nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, phù hợp với qui tắc ứng
xử của nhà trường chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc tích cực với các học sinh, các cố vấn giáo dục và
lực lượng thực thi pháp luật ở địa phương để đảm bảo bất kỳ những nỗ lực được học sinh dẫn dắt đều
được xử lý theo cách thức an nhẹ nhàng và tôn trọng và theo lợi ích tốt đẹp nhất của các em.
Cuối cùng, báo cáo việc đi học đều đặn sẽ được thi hành trong những ngày này. Các học sinh rời khỏi
trường hay không có mặt trong lớp sau khi các hoạt động đi bộ 17 phút được lập kế hoạch trong sân
trường đã chấm dứt, thì sẽ bị đánh dấu cho một lần vắng mặt không phép.
Cảm ơn quí vị đã tiếp tục ủng hộ trường Rosemont. Xin vui lòng cho tôi biết nếu quí vị có bất kỳ thắt
mắc nào thêm.
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