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Ngày 14 tháng Mười, 2010
Kính gửi Quý Vị Phụ Huynh hoặc Người Chăm Sóc của Học Sinh Klein ISD:
Tôi muốn chia sẻ một vấn đề quan trọng với quý vị: hành động ăn hiếp. Vấn đề này là trọng tâm
của nhiều chương trình thời sự địa phương trong thời gian gần đây, và tôi muốn quý vị biết quan
điểm của khu học chánh về vấn nạn quốc gia này.
Chính sách qui định của Klein ISD, theo cẩm nang hướng dẫn học sinh tiểu học, trung học cơ sở và
trung học, là như sau: “Hành động ăn hiếp sẽ không được tha thứ. Vì các mục đích của cuốn cẩm
nang này, ăn hiếp được định nghĩa là hành động đánh, đá, chọc ghẹo, đe dọa, châm chọc, hành
hung, hay bất kỳ hình thức sách nhiễu nào khác bằng văn bản, lời nói, hành động hay qua mạng
điện tử (ăn hiếp qua mạng điện tử) đối với học sinh khác. Nếu cảm thấy mình là nạn nhân bị ăn
hiếp, học sinh phải báo ngay cho giáo viên, chuyên gia cố vấn hoặc quản lý trường biết.”
Chính sách FFH của Ban Quản Trị (Địa Phương) cũng đề cập tới hành động ăn hiếp qua quan điểm
không tha thứ cho các hành động phân biệt đối xử, sách nhiễu và trả thù. Tuy nhiên, lá thư này
không chỉ nhắc lại chính sách qui định về ăn hiếp của khu học chánh chúng tôi. Chúng tôi muốn
quý vị biết rằng khu học chánh cam kết cung cấp cho các học sinh một môi trường an toàn để các
em khôn lớn và học tập.
Các hiệu trưởng và giáo viên trong khu học chánh đều tham gia các chương trình huấn luyện hàng
năm về cách ngăn ngừa và xử lý mọi hình thức sách nhiễu, kể cả ăn hiếp. Nhân viên thư viện của
mỗi khu học xá (từ mẫu giáo tới lớp 12) đều có hướng dẫn về đạo đức công dân trên mạng điện tử,
bao gồm cả ăn hiếp qua mạng điện tử. Các chuyên gia cố vấn có thể trợ giúp riêng cho từng học
sinh và phụ huynh. Họ cúng giúp hướng dẫn học sinh cách tránh dính líu tới hành động ăn hiếp, và
hướng dẫn cách kiểm soát tâm trạng tức giận, giải quyết vấn đề và học cách cảm thông.
Chúng tôi tích cực khuyến khích học sinh tham gia qua các chương trình bạn bè đồng trang lứa hòa
giải để giúp các em học cách giải quyết mâu thuẫn xung đột mà không cần dùng tới bạo lực.
Chúng tôi cũng có chương trình tư vấn dành cho những học sinh có thể cần giúp đỡ riêng nhiều
hơn. Đồng thời, cũng có nhiều chương trình ngăn chặn hành động ăn hiếp được áp dụng tại mỗi
khu học xá, tất cả đều hướng tới mục tiêu giáo dục tính cách – chú trọng tới việc tôn trọng giáo
viên, trách nhiệm, sự trung thực và liêm chính, chủ động sáng tạo và cam kết. Và các học sinh luôn
được khuyến khích báo cáo các hành động ăn hiếp, cho dù các em là nạn nhân trực tiếp hay là nhân
chứng.
(tiếp theo)
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Ngoài ra, cách đây vài năm khu học chánh Klein ISD đã thành lập ủy ban Unite for Understanding
Council – một nhóm hoạt động bao gồm các bậc phụ huynh, cư dân cộng đồng, nhân viên khu học
chánh và khu học xá, và những người khác quyết tâm quảng bá lòng vị tha. Trong năm 2009, hoạt
động của ủy ban này đã giúp khu học chánh đoạt danh hiệu “Cộng Đồng Tôn Trọng” của AntiDefamation League (ADL), và tính ới
t nay, chúng tôi là khu học chánh duy nhất giành được danh
hiệu này. Klein ISD cũng tham gia chương trình “Không Có Chỗ Cho Sự Hận Thù” của ADL –
một chương trình cung cấp nguồn trợ giúp cho các nhà giáo và học sinh để giúp bảo đảm rằng giáo
dục về sự đa dạng và chống kỳ thị là một phần không thể thiếu trong chương trình học tập. Ba
mươi hai khu học xá của chúng tôi có các câu lạc bộ Không Có Chỗ Cho Sự Thù Hận và con số này
vẫn tiếp tục tăng mỗi năm.
Kèm theo đây là một số thông tin trợ giúp về vấn đề ăn hiếp và ăn hiếp qua mạng điện tử cho các
bậc phụ huynh. Mặc dù khu học chánh có nhiều nguồn trợ giúp và chương trình huấn luyện về
ngăn chặn ăn hiếp, chúng tôi biết là hành động ăn hiếp vẫn xảy ra. Nếu con quý vị cảm thấy em
đang bị ăn hiếp, vui lòng báo ngay cho giáo viên, chuyên gia cố vấn hoặc quản lý trường biết.
Chúng tôi quan tâm ớt i vấn đề an hiếp một cách nghiêm túc và sẽ có biện pháp thích hợp để giải
quyết các mâu thuẫn và xung đột.
Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với quý vị để ngăn chặn hành động ăn hiếp. Chúng ta sẽ thành
công nếu cùng hợp tác để dạy dỗ con em chúng ta về lòng tự trọng và vị tha.
Trân trọng,

James W. Cain
Giám Đốc Học Khu
JWC:bjm
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