
Bạo Lực Súng Đạn Tiếp Tục Gần Các Trường Học Của
Chúng Ta
Kính gửi cộng đồng PPS,

Tối Thứ Bảy, vài phát súng đã nổ bên ngoài một cuộc thi đấu bóng rổ toàn sở học chánh được tổ chức

tại Trường Trung Học Franklin. May mắn thay, không có ai bị thương nặng và nghi phạm hiện đang bị
giam giữ, nhưng nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về sự việc này, xin gọi 503-823-3333 hoặc sử dụng

đường dây báo cáo SafeOregon tipline.

Trong khi sự việc này xảy ra vào cuối tuần và bên ngoài tòa nhà trường học, chúng tôi rất biết ơn vì có

một cảnh sát viên tại chỗ đã phản ứng nhanh chóng cùng với đội an ninh PPS của chúng tôi.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng đây vẫn là một sự kiện đáng lo ngại và đáng sợ đối với những người có

mặt tại trận bóng rổ. Như chúng tôi đã chia sẻ trước kỳ nghỉ, chúng tôi có các hệ thống toàn diện

comprehensive systems để đánh giá các mối đe dọa và hành động nhanh chóng, quả quyết để giữ an

toàn cho các học sinh trong các tòa nhà trường học của chúng tôi.

Xin theo dõi các thông báo tiếp theo trong những ngày tới, nhưng hiện tại, chúng tôi muốn chia sẻ hai

thông tin cập nhật ngay lập tức.

Thứ nhất, các lớp học sẽ xảy ra vào ngày mai theo lịch trình bình thường của chúng tôi. Các nhân viên

cố vấn, nhân viên xã hội và nhà tâm lý học của chúng tôi sẽ có mặt tại tất cả các trường học vào ngày

mai. Các thành viên của nhóm Học Sinh Thành Công và Khôi Phục Khủng Hoảng Sức Khỏe sẽ được chỉ
định để hỗ trợ các trường cụ thể. Những chuyên gia lành nghề sẽ cung cấp hỗ trợ về chấn thương cho

bất kỳ học sinh nào muốn kết nối với một người lớn đáng tin cậy. Chúng tôi cũng có các tài nguyên bạo

lực cộng đồng these community violence resources dành cho những gia đình muốn có thêm tài nguyên

bên ngoài trường học.

Thứ hai, chúng tôi sẽ thúc đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Thành Phố và Sở Cảnh Sát PPB để tăng

cường tuần tra các khu vực lân cận xung quanh trường học. Là một sở học chánh, chúng tôi tiếp tục

thực hiện các biện pháp an toàn bổ sung và tăng cường an ninh bên ngoài tất cả các trận bóng rổ, bao

gồm thêm các nhân viên an ninh PPS, các đối tác tiếp cận cộng đồng và cảnh sát.

https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=184533&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://docs.google.com/document/d/1WLuaRodDSxhPqURDqc-xtU5-O2Y-pSGLzhW7UbWQUEc/edit?usp=sharing


Với tư cách là nhà giáo dục, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo được bầu chọn của thành phố, cơ quan

thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp ưu tiên và phát triển một kế hoạch an toàn toàn diện cho khu

phố để bảo vệ các trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình và hàng xóm của chúng ta khỏi bạo lực súng đạn

liên tục này. Như (Tôi/Tổng Giám Đốc Guerrero) đã nói vào tuần trước As I said last week, chúng tôi sẵn

sàng hợp tác trong các nỗ lực và giải pháp liên quan này.

Trân trọng,

Guadalupe Guerrero

Superintendent

https://www.oregonlive.com/opinion/2023/01/opinion-our-children-and-youth-need-comprehensive-urgent-action-to-make-our-communities-safe.html

