Dear Parents and Guardians,
With the recent tragedy in Florida, there is a national conversation happening around gun
control and a wave of strong student activism on this subject.
I want to make you aware that on March 14, 2018 many students across the nation are
organizing a student walkout. While we fully support free speech, we would like to encourage
safe and constructive ways for students to express themselves. We ask you for your support
in encouraging your child to stay on campus for their safety and well-being. Any student who
wishes to protest or express their point of view will have the opportunity to do so in a safe,
supervised space within our school.
Please take some time to speak to your child about the importance of being in school
and making safety a priority in advance of the March 14th student walkout. By working
together, we can ensure that every one of our students can have meaningful learning
opportunities within the safety of our school community. If you have any questions or concerns,
please contact your school Principal.
Thank you for your kind support.
Sincerely,

Juan Cruz
Superintendent of Schools
Talking to Children About Violence
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-andcrisis/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
Talking to Children after a Shooting
http://www.apa.org/helpcenter/aftermath.aspx
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Estimadas familias,
Después de la reciente tragedia en Florida, ha habido una discusión nacional sobre el control
de armas y una fuerte ola de activismo estudiantil sobre este tema.
Quiero informarles que muchos estudiantes de todo el país están organizando una huelga
estudiantil el 14 de marzo de 2018. Aunque apoyamos la libertad de expresión, nos gustaría
sugerir formas seguras y constructivas para que los estudiantes se expresen. Le pedimos que
nos apoye animando a su hijo a que permanezca en el campus por su seguridad y bienestar.
Cualquier estudiante que desee protestar o expresar su punto de vista tendrá la oportunidad
de hacerlo en un espacio seguro y supervisado dentro de nuestra escuela.
Tómese un momento para hablar con su hijo antes del 14 de marzo sobre la
importancia de asistir a la escuela y hacer de la seguridad una prioridad. Al trabajar
juntos, podemos asegurar que cada uno de nuestros estudiantes pueda tener oportunidades
valiosas de aprendizaje dentro de la seguridad de nuestra comunidad escolar. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, favor de comunicarse con el director de la escuela de su hijo.
Gracias por su ayuda.
Atentamente,

Juan Cruz
Superintendente de las Escuelas
Hablando con los niños sobre la violencia
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-andcrisis/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
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Quý Phụ huynh và Người Giám hộ thân mến,
Với thảm kịch gần đây ở Florida, một cuộc đối thoại trên toàn quốc đang diễn ra xung quanh
việc kiểm soát súng và làn sóng hoạt động mạnh mẽ của học sinh về vấn đề này.
Tôi muốn cho quý vị biết vào ngày 14 tháng 3 năm 2018, nhiều học sinh trên toàn quốc tổ
chức một cuộc xuống đường. Mặc dù chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn cho tự do ngôn luận, nhưng
chúng tôi muốn khuyến khích các phương pháp an toàn và có tính cách xây dựng cho học
sinh để thể hiện chính mình. Chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ của quý vị trong việc khuyến khích
con của quý vị ở lại trong khuôn viên trường vì sự an toàn và phúc lợi của các em. Bất kỳ học
sinh nào muốn phản kháng hoặc bày tỏ quan điểm của mình sẽ có cơ hội làm điều này trong
một không gian an toàn, có giám sát tại trường học của chúng tôi.
Xin vui lòng dành chút thời gian để nói chuyện với con của quý vị về tầm quan trọng
của việc đến trường và tạo sự an toàn là ưu tiên hàng đầu cho cuộc xuống đường của
học sinh ngày 14 tháng 3. Bằng cách cùng nhau làm việc, chúng tôi có thể đảm bảo rằng
mỗi học sinh của chúng ta có thể có cơ hội học tập có ý nghĩa trong sự an toàn của cộng đồng
trường học của chúng tôi. Nếu quý vị bất kỳ câu hỏi nào hoặc có thắc mắc , vui lòng liên lạc
với Hiệu trưởng của trường.
Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.
Trân trọng,

Juan Cruz
GIám đốc các Trường Học
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