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Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ:
Trong những tuần gần đây, nhiều nhóm học sinh đã tụ tập sau giờ học tại trung tâm thành phố và tại các
trạm xe công cộng dẫn tới việc xảy ra nhiều vụ bạo lực và hành vi gây rối. Để đảm bảo sự an toàn cho con
quý vị và sự an toàn của người khác, Sở Giáo Dục Philadelphia, Sở Cảnh Sát Philadelphia và Cảnh Sát
SEPTA khuyến khích quý vị nên trao đổi với con em mình về sự nguy hiểm của việc tụ tập thành nhóm
đông đi lang thang không có mục đích.
Trong khi số thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động gây mất trật tự và phạm tội chỉ chiếm một tỷ số
nhỏ trong số các học sinh của chúng tôi nhưng nó đã tạo ra một hình ảnh tiêu cực cho tất cả các thanh
thiếu niên trong thành phố. Một số học sinh đã bị bắt vì hành vi sai trái và các học sinh khác đã bị thương
tích.
Chính sách của Sở Giáo Dục đòi hỏi học sinh phải cư xử một cách lịch sự và lễ phép trên đường từ nhà
đến trường và trong khi sử dụng phương tiện di chuyển do sở cung cấp. Xin lưu ý, trong khi sử dụng thẻ
xe nếu hành vi của con quý vị, được xác định là gây mất trật tự, sẽ dẫn đến việc con của quý vị sẽ mất đặc
quyền nhận thẻ xe SEPTA. Nếu trường hợp này xảy ra, phụ huynh phải chuyên chở con mình đến trường.
Học sinh nào mất thẻ xe sẽ vẫn phải đi học đều mỗi ngày và đến trường đúng giờ. Nội quy điều lệ học
đường áp dụng cho tất cả học sinh trên đường từ nhà đến trường cũng như trên tất cả các phương tiện giao
thông công cộng. Học sinh nào vi phạm nội quy có thể bị kỷ luật thêm.
Chúng tôi yêu cầu quý vị nhấn mạnh cho con em mình về tầm quan trọng của việc các em đại diện cho
bản thân và cộng đồng nhà trường dưới ánh sáng tích cực nhất vào mọi lúc. Chúng tôi khuyên học sinh
tránh những hoạt động không an toàn.
Khi thời tiết ấm lên, cảnh sát sẽ hiện diện nhiều hơn ở trung tâm thành phố và trong khắp thành phố để
đảm bảo sự an toàn cho học sinh và những người khác. Chúng tôi muốn dân chúng và khách tham quan
nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở học sinh của chúng tôi vào mọi lúc, ngay cả trong và ngoài trường.
Hãy giúp chúng tôi đảm bảo điều này xảy ra.
Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.
Trân Trọng Kính Chào,
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