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Kính gởi Nhân Viên và Cộng Đồng Học Khu Oak Grove
Tôi muốn quý vị nhận biết một vấn đề (trong trường hợp quý vị chưa được nghe đến) đang tiếp tục lan tràn
trên các trang mạng xã hội và giới truyền thông. Hiện tượng “hề ghê rợn” hay “hóa trang kiểu tên hề” đang
là vấn đề tại nhiều nơi trên toàn quốc. Chúng ta bắt đầu nghe được các câu chuyện về những ưu tư của công
chúng tại Vùng Vịnh và từ miền Nam California. “Hóa trang kiểu tên hề” là hóa trang thành một tên hề dữ
tợn để làm cho những người khác hoảng sợ hoặc quấy nhiễu họ. Định nghĩa của từ này rất mơ hồ và có thể
bao gồm đủ loại đe dọa từ nhỏ đến nghiêm trọng.
Dưới đây là mạng nối của câu chuyện mới được xuất bản trên tờ DA Daily (District Administration) về vấn
đề này tại những tiểu bang khác:
https://pjmedia.com/trending/2016/20/03/clown-update-schools-in-several-states-threatened-clown-shot-inindiana-as-craze-spreads/
Chúng tôi chưa thấy có bất cứ sự kiện nào tại Học Khu Oak Grove; tuy nhiên, chúng tôi biết được đề tài này
đang được rất nhiều học sinh bàn luận. Nếu chúng tôi có thông tin về bất cứ sự kiện nào, chúng tôi sẽ hợp
tác chặt chẽ với nhà chức trách địa phương để bảo đảm sự an toàn cho các em học sinh, nhân viên, và cộng
đồng.
Mạng truyền thông xã hội đang được sử dụng thật không may lại khuyến khích những hành vi quấy rối này.
Tại vài học khu khác, một số học sinh đã phao tin đồn bằng cách đăng tải các lời bình luận trên mạng
Instagram và Facebook đã khiến tin đồn thành như lời đe dọa. Xin quý vị nhắc nhở con em là việc đăng tải
những bình luận trên mạng xã hội để đe dọa một trường học và/hoặc một cá nhân học sinh nào được xem là
một trọng tội.
Ngày Hội Hóa Trang (Halloween) sắp đến, xin quý vị nhân cơ hội này để nói chuyện với con em về sự an
toàn. Do hiện tượng mới này, học sinh sẽ không được phép mặc bất cứ đồ hóa trang hề nào; các em cũng
không được phép mặc bất cứ đồ hóa trang nào để ngụy trang bản thân, hoặc trang bị các loại đồ chơi vũ khí.
Trẻ em phải luôn đi bộ với những người khác (cha mẹ hoặc bạn bè), không nên nói chuyện với những người
mà các em không quen biết, đặc biệt những cá nhân mặc nguyên bộ y phục hóa trang không nhận diện được,
và các em phải cho cha mẹ hoặc người thân biết mình đang ở đâu vào bất cứ lúc nào.
Xin cảm tạ cộng đồng về sự cảnh giác và hỗ trợ đối với Học Khu để chúng ta cùng hợp tác trong việc cung
cấp thông tin và lưu tâm về các sự kiện mà cũng là đề tài cần bàn thảo cho con em của chúng ta.
Cảm tạ sự hỗ trợ không ngừng của của quý vị đối với các em học sinh và trường học của chúng ta.
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