Ngà y 1 Thá ng Chı́n năm 2017
Thân gởi Quý Phụ huynh/Người Giám hộ:

Có phả i con củ a bạ n bie� t những quy ta� c đe� giữ an toà n khi đi bộ đe� n và từ trường hoặ c
cá c địa đie� m khá c không?

Chỉ một vài ngày bước vào năm học mới mà đã có những tường trı̀nh từ cá c em họ c
sinh đưa ra những quyết định có vấn đề về nói chuyện, hoặc chấp nhận đi nhờ xe với
người lạ. Xin dành thời gian để nhắc nhở học sinh của bạn về một số hướng dẫn an
toàn căn bản.

1. Tránh tiếp cận hoặc nói chuyện với người lạ;
2. Không bao giờ chấp nhận chuyến đi với người lạ, và chắc chắn kiểm lạ i với phụ
huynh hoặc người giám hộ trước khi đi nhờ xe bất ngờ từ ngay cả một người mà
họ biết; và
3. Hã y có cảnh giác với các cá nhân hoặc những xe cộ đá ng nghi ngờ, và cảnh báo
mộ t phụ huynh, cán bộ trường học, người lớn đáng tin cậy, hoặc cảnh sát, về các
sự việ c xã y ra hoặc những tình huống bất thường làm cho họ cảm thấy không
thoải mái.

Hệ Trường Công Quận Prince William làm việc chặt chẽ với cảnh sát để điều tra những
vụ việ c cụ thể và cá c mối quan tâm lo ngạ i về an toàn. Nhưng cá c phụ huynh có thể tạo
ra mộ t sự khác biệt lớn bằng cách nhắc nhở cá c em học sinh làm theo những biện pháp
phòng ngừa đơn giản có thể đóng một vai trò lớn trong việc giữ an toàn cho họ trong
suo� t năm học.
Cả m ơn,

Imon Keith
Đạ i diệ n To� ng Quả n nhiệ m

