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Ngày	  17	  tháng	  6,	  2020	  

Kính	  gửi	  các	  gia	  đình	  của	  trường	  công	  lập	  Saint	  Louis	  và	  các	  công	  dân	  quan	  tâm,	  

Trong	  những	  ngày	  gần	  đây,	  chúng	  tôi	  đã	  được	  phụ	  huynh,	  các	  thành	  viên	  cộng	  đồng	  và	  giới	  truyền	  
thông	  yêu	  cầu	  chia	  sẻ	  thông	  tin	  chi	  tiết	  về	  mối	  quan	  hệ	  của	  Học	  khu	  Công	  lập	  Saint	  Louis	  với	  Sở	  
Cảnh	  sát	  St.	  Louis	  Metropolitan	  (SLMPD).	  Nói	  tóm	  lại,	  Học	  khu	  Công	  lập	  Saint	  Louis	  (SLPS)	  không,	  
và	  chưa	  bao	  giờ	  có	  hợp	  đồng	  tài	  chính	  với	  SLMPD.	  

Cảnh	  sát	  SLMPD	  đáp	  ứng	  các	  yêu	  cầu	  can	  thiệp	  và	  hỗ	  trợ	  của	  trường,	  khi	  cần	  thiết.	  Họ	  cũng	  làm	  
việc	  với	  Học	  khu	  về	  các	  chương	  trình	  tạo	  ra	  sự	  tương	  tác	  tích	  cực	  với	  học	  sinh	  và	  thúc	  đẩy	  xây	  
dựng	  mối	  quan	  hệ,	  bao	  gồm	  các	  chương	  trình	  chống	  bắt	  nạt	  và	  cố	  vấn,	  Police	  Athletic	  League	  
(PAL)	  và	  Giáo	  dục	  và	  Huấn	  luyện	  Kháng	  chiến	  Gang	  (GREAT).	  

Không	  giống	  như	  nhiều	  khu	  học	  chánh,	  SLPS	  không	  sử	  dụng	  cảnh	  sát	  làm	  Cán	  bộ	  tài	  nguyên.	  Độc	  
đáo,	  SLPS	  sử	  dụng	  đội	  ngũ	  an	  toàn	  và	  an	  ninh	  của	  riêng	  mình	  gồm	  129	  cá	  nhân	  làm	  việc	  trong	  các	  
trường	  học	  và	  giám	  sát	  các	  khu	  vực	  xung	  quanh	  để	  đảm	  bảo	  sinh	  viên	  của	  chúng	  tôi	  được	  an	  toàn	  
và	  tài	  sản	  của	  chúng	  tôi	  được	  an	  toàn.	  Nhân	  viên	  an	  ninh	  và	  an	  toàn	  SLPS	  làm	  việc	  để	  phát	  triển	  
trái	  phiếu	  với	  học	  sinh	  và	  gia	  đình.	  (Trong	  môi	  trường	  COVID-‐19	  hiện	  tại,	  nhóm	  cũng	  đã	  hỗ	  trợ	  
các	  nỗ	  lực	  phân	  phối	  thực	  phẩm	  và	  iPad,	  bao	  gồm	  việc	  cung	  cấp	  thực	  phẩm	  cho	  các	  gia	  đình	  đang	  
chuyển	  đổi.)	  

Nhân	  viên	  an	  ninh	  thường	  xuyên	  tham	  gia	  phát	  triển	  chuyên	  môn	  về	  các	  kỹ	  thuật	  an	  ninh	  chung,	  
khẩn	  cấp	  thời	  tiết,	  diễn	  tập	  bắn	  súng	  tích	  cực	  và	  các	  chính	  sách	  và	  quy	  trình	  của	  Quận	  được	  thiết	  
kế	  để	  bảo	  vệ	  học	  sinh,	  nhân	  viên	  và	  cộng	  đồng.	  	  

Khi	  chúng	  tôi	  lên	  kế	  hoạch	  cho	  năm	  học	  tới,	  chúng	  tôi	  sẽ	  đào	  tạo	  nhân	  viên	  của	  mình	  tập	  trung	  
hơn	  vào	  các	  biện	  pháp	  giảm	  hung	  hăng	  và	  thực	  hành	  thông	  báo	  chấn	  thương.	  Chúng	  tôi	  muốn	  
giúp	  các	  sĩ	  quan	  của	  chúng	  tôi	  học	  cách	  xác	  định	  và	  can	  thiệp	  thay	  mặt	  cho	  một	  người	  trẻ	  gặp	  rắc	  
rối,	  hạn	  chế	  nhu	  cầu	  tương	  tác	  của	  cảnh	  sát	  càng	  nhiều	  càng	  tốt	  và,	  trong	  quá	  trình,	  có	  được	  sự	  
hiểu	  biết	  tổng	  thể	  hơn	  về	  các	  vấn	  đề	  mà	  thanh	  niên	  của	  chúng	  tôi	  phải	  đối	  mặt.	  	  

Cũng	  trong	  những	  ngày	  gần	  đây,	  chúng	  tôi	  đã	  được	  yêu	  cầu	  chia	  sẻ	  thông	  tin	  về	  các	  dịch	  vụ	  hỗ	  
trợ	  sinh	  viên	  của	  chúng	  tôi,	  bao	  gồm	  các	  dịch	  vụ	  bao	  quanh,	  đào	  tạo	  thông	  báo	  chấn	  thương	  cho	  
nhân	  viên	  và	  thực	  hành	  công	  lý	  phục	  hồi.	  Công	  việc	  này	  sống	  trong	  Phòng	  Dịch	  vụ	  Hỗ	  trợ	  Sinh	  
viên	  của	  chúng	  tôi	  nhưng	  bao	  gồm	  mọi	  nhân	  viên	  trong	  Khu	  vực	  của	  chúng	  tôi.	  
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Chúng	  tôi	  nhận	  ra	  nhiều	  học	  sinh	  của	  chúng	  tôi	  bị	  chấn	  thương	  kéo	  dài,	  có	  thể	  ảnh	  hưởng	  đến	  sự	  
tập	  trung	  ở	  trường,	  dẫn	  đến	  các	  vấn	  đề	  về	  hành	  vi	  và	  ảnh	  hưởng	  đến	  mối	  quan	  hệ	  của	  chúng	  với	  
các	  đồng	  nghiệp	  và	  giáo	  viên.	  Đáp	  lại,	  chúng	  tôi	  đã	  làm	  cho	  các	  dịch	  vụ	  hỗ	  trợ	  sinh	  viên	  trở	  thành	  
ưu	  tiên	  hàng	  đầu	  trong	  Khu	  vực	  của	  chúng	  tôi.	  

Hiện	  tại,	  SLPS	  phân	  bổ	  hơn	  13	  triệu	  đô	  la	  để	  cung	  cấp	  các	  nhân	  viên	  hỗ	  trợ	  sau	  đây	  cho	  sinh	  viên:	  
129	  cố	  vấn,	  trị	  liệu	  và	  nhân	  viên	  xã	  hội,	  51	  chuyên	  gia	  gia	  đình	  và	  cộng	  đồng	  giúp	  củng	  cố	  mối	  liên	  
kết	  giữa	  nhà	  trường	  và	  gia	  đình	  và	  một	  nhóm	  tám	  người	  làm	  việc	  mỗi	  ngày	  tuần	  để	  phục	  vụ	  nhu	  
cầu	  cụ	  thể	  của	  học	  sinh	  trong	  quá	  trình	  chuyển	  đổi.	  

Nhận	  thấy	  chúng	  tôi	  không	  phải	  lúc	  nào	  cũng	  được	  trang	  bị	  để	  cung	  cấp	  mức	  độ	  chăm	  sóc	  toàn	  
diện	  nhất	  cho	  mọi	  trẻ	  em,	  chúng	  tôi	  cũng	  đã	  nỗ	  lực	  xây	  dựng	  mối	  quan	  hệ	  với	  13	  đối	  tác	  bên	  
ngoài,	  từ	  BJC	  đến	  Hopewell	  đến	  Dịch	  vụ	  hỗ	  trợ	  quốc	  tế	  song	  ngữ,	  để	  cung	  cấp	  thêm	  hỗ	  trợ	  sức	  
khỏe	  hành	  vi	  cho	  học	  sinh.	  

Chúng	  tôi	  cam	  kết	  duy	  trì	  các	  mức	  hỗ	  trợ	  này	  và	  tìm	  kiếm	  các	  dịch	  vụ	  bổ	  sung,	  khi	  cần	  thiết.	  Về	  
văn	  hóa	  Quận,	  theo	  quan	  điểm	  của	  chúng	  tôi,	  cho	  dù	  nhân	  viên	  của	  chức	  năng	  công	  việc	  chính	  
là	  gì,	  tất	  cả	  nhân	  viên	  cần	  hiểu	  mục	  đích	  và	  tầm	  quan	  trọng	  của	  một	  tư	  duy	  thông	  báo	  chấn	  
thương	  và	  tiếp	  cận	  học	  sinh	  của	  chúng	  tôi	  qua	  lăng	  kính	  đó.	  

Chúng	  tôi	  đánh	  giá	  cao	  sự	  quan	  tâm	  của	  bạn	  và	  hy	  vọng	  thông	  tin	  này	  cung	  cấp	  sự	  rõ	  ràng.	  Như	  
mọi	  khi,	  cảm	  ơn	  bạn.	  
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