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BOARD OF EDUCATION

Các Gia Đình và Bằng Hữu của Học Khu Sacramento thân mến:

Diana Rodriguez
President
Trustee Area 5

Hôm nay trái tim và ý nghĩa của chúng ta đang cùng hướng về các gia đình và nhân viên của
Trường Tiểu Học Sandy Hook tại Newtown, Connecticut. Sự mất mát nhân mạng kinh hoàng
này đã làm rung chuyển tới cả nước và đã phát ra một cuộc đối thoại trong tất cả các ngõ ngách
của xã hội chúng ta về việc phòng chống bạo lực tại các truờng học và các khu vực lân cận của
chúng ta.

Darrel Woo
Vice President
Trustee Area 6

Jeff Cuneo
nd
2 Vice President
Trustee Area 2

Gustavo Arroyo
Trustee Area 4

Ellyn Bell, MA, LMSW
Trustee Area 1

Patrick Kennedy
Trustee Area 7

Christina Pritchett
Trustee Area 3

Katrina Ye
Student Board Member

Tôi muốn đảm bảo với quí vị rằng Học Khu Sacramento là một phần trong cuộc đối thoại đó.
Tuần này, Học khu Sacramento đang làm việc với các nhân viên Phòng Cảnh Sát Sacramento
và những đơn vị khác trong cộng đồng để duyệt xét các kế hoạch và phương thức bảo vệ được
đặt ra và thảo luận về những gì có thể được làm hơn nữa nhằm đảm bảo các khuôn viên trường
được an toàn hơn.
Trong lúc này, các nhân viên trường của chúng ta sẽ được dành trọn tuần này để duy trì các
thói quen và thủ tục thường nhật nhằm trấn an và giữ bình tĩnh cho các học sinh. Chúng tôi
cũng cung cấp cho các giáo viên, các hiệu trưởng và nhân viên một vài lời khuyên để trả lời
cho những thắc mắc của học sinh và những đề nghị về thảm kịch tại Newtown. Những lời
khuyên cũng được áp dụng cho những thắc mắc mà các phụ huynh có thể đang phải đối phó từ
con cái họ. Những lời khuyên và đường dẫn cho những tin tức hữu ích khác có thể được tìm
thấy trên trang mạng của chúng tôi (www.scusd.edu).
Chúng tôi cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các học sinh của chúng ta về bất kỳ dấu hiệu mà các em
cần được giúp đỡ thêm trong việc đối phó với vấn đề khủng khiếp này. Chúng tôi có các cố
vấn giáo dục, những nhà tâm lý, các y tá, nhân viên xã hội, nhân viên của Trung Tâm Hỗ Trợ
Gia Đình và Thanh Thiếu Niên và các nhân viên của Trung Tâm Liên Lạc đã được huấn luyện
để trả lời cho sự khủng hoảng cũng như có thể cung cấp việc tham vấn và hỗ trợ.
Cảm ơn quí vị cho sự hiểu biết và ủng hộ. Cùng với nhau, chúng ta có thể thực hiện để vượt
qua giai đoạn khó khăn này.
Chân thành,

Jonathan P. Raymond
Giám Đốc Học Khu
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