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Ngày 16 Tháng 12 Năm 2021 

 

Kính Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 

 

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Sở Giáo Dục Philadelphia và các sở giáo dục khác trên toàn quốc 

đã chứng kiến việc gia tăng của các mối đe dọa về bạo lực lan tràn trên các nền tảng truyền 

thông xã hội khác nhau, bao gồm cả Tik Tok. Hiện tại, có một video lan truyền toàn quốc trên 

Tik Tok khuyến khích bạo lực trong trường học vào thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021. 

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi rất coi trọng mọi mối đe dọa đối với trường học và các thành viên trong 

cộng đồng trường học của chúng tôi. Văn phòng An Toàn Học Đường của chúng tôi làm việc 

với các cơ quan công lực để theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động đánh giá bất kỳ mối đe dọa 

nào đối với các trường học của chúng tôi và phản ứng ngay lập tức khi cần thiết để giữ cho 

trường học, học sinh và nhân viên của chúng tôi được an toàn. Điều này có thể bao gồm các 

nguồn lực an toàn bổ sung được thiết lập bên trong và xung quanh các trường học. Hiệu 

trưởng và nhân viên nhà trường của chúng tôi cũng trở nên cảnh giác hơn để giúp xác định bất 

kỳ điều gì bất thường có thể xảy ra. 
 

Việc duy trì môi trường học đường an toàn mà học sinh và nhân viên của chúng ta xứng đáng 

nhận được cần phải có sự hợp tác của tất cả chúng ta. Đây là cách bạn có thể giúp: 

● Nếu bạn nghe hoặc đọc về bất kỳ mối đe dọa bạo lực nào trong trường học của con bạn 

thì vui lòng chia sẻ thông tin với ban giám hiệu nhà trường hoặc Văn Phòng An Toàn 

Học Đường bằng cách gọi số 215-400-6000. 

● Trò chuyện với con bạn về tầm quan trọng của việc cho bạn biết khi chúng biết về bất kỳ 

mối đe dọa bạo lực nào ở trường cũng như không tham gia hoặc cổ vũ bất kỳ mối đe 

dọa bạo lực nào. 
 

Đăng ngôn ngữ đe dọa trên mạng xã hội không có gì đáng cười. Làm như vậy là vi phạm Nội 

Quy Của Học Sinh và trong nhiều trường hợp là phạm pháp, cả hai điều này có thể dẫn đến 

những hậu quả rất thực tế và đáng kể cho những học sinh tham gia vào các hành vi này. 

 

Hỗ trợ sự an toàn và an sinh cho học sinh và nhân viên là một trong những trách nhiệm chung 

quan trọng nhất của chúng tôi. Bằng cách cùng nhau làm việc, chúng ta có thể giúp ngăn chặn 

những mối đe dọa này và tác động tinh thần mà chúng gây ra để các trường học có thể tiếp tục 

tập trung vào việc giúp cho học sinh của chúng ta hồi phục, học hỏi và trưởng thành. 
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