Kính Gởi Phụ Huynh và Giám Hộ,
Trong vài ngày qua, việc ban giám hiệu của một trường bị hành hung đã khiến cho
các cộng đồng nhà trường của chúng ta trở nên lo lắng. Sở Giáo Dục Philadelphia
cam kết bảo đảm sự an toàn và phúc lợi cho học sinh và nhân viên của trường.
Việc tấn công vào 2 vị lãnh đạo đáng kính trong ban giám hiệu là không thể chấp
nhận và dung thứ được. Phụ huynh là đối tác chính của chúng tôi trong việc giáo
dục con cái của họ và đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc để đảm bảo sự tham gia
của họ trong các trường học. Mặc dù chúng ta có thể có sự khác biệt nhưng chúng
ta không được phép hành hung. Chúng tôi đang tích cực theo đuổi vấn đề này với
các cơ quan an ninh công cộng và hoàn toàn hợp tác trong cuộc điều tra.
Trong lúc chúng tôi tăng cường nỗ lực của mình giữa gia đình, học đường và cộng
đồng, chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của quý vị. Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc trợ
giúp cho con em của quý vị trong các trường học của chúng tôi thì xin vui lòng gọi
Văn Phòng Gia Đình và Cộng Đồng Tham Gia số (215) 400 - 4000; email:
ask@philasd.org; hoặc yêu cầu một cuộc họp với liên lạc viên gia đình của trường.
Cùng nhau hợp tác như một cộng đồng để giải quyết những mối lo ngại sẽ giúp
chúng tôi đảm bảo cho các học sinh được an toàn và cho phép chúng tôi tiếp tục
công việc giáo dục.
Trân Trọng Kính Chào,
Sở Giáo Dục Philadelphia
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