
 

 

Ngày 16 tháng 12 năm 2021 
 
 
Kính gửi cộng đồng của các trường học,  
 
Sáng nay, chúng tôi đã biết về một bài đăng đáng lo ngại được chia sẻ thông qua mạng xã hội 
TikTok. Bài đăng đó đề cập đến mối đe dọa cho sự an toàn của các trường học vào thứ Sáu, ngày 
17 tháng 12. 
 
Chúng tôi đã biết rằng bài đăng này có thể là một phần của xu hướng toàn quốc bắt nguồn từ 
TikTok và không bắt nguồn từ bất kỳ trường học nào ở Hạt Santa Clara. Tuy nhiên, chúng tôi 
đang theo dõi các báo cáo từ các học khu đã thấy bài đăng tương tự được lưu hành trong trường 
học của họ. Trong khi cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã thông báo với chúng tôi rằng họ 
không nghĩ rằng mối đe dọa này là đáng tin, chúng tôi vẫn làm việc với các học khu để theo dõi 
chặt chẽ tình hình và cung cấp sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết. 
 
Vì chúng tôi ưu tiên sự an toàn và an lành của học sinh nên điều quan trọng là chúng ta phải đoàn 
kết. Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of Education đang tiếp tục trao đổi với các đối tác 
cộng đồng và cơ quan thực thi pháp luật địa phương để theo dõi tình hình này. 
 
Tình huống này là cơ hội để nhắc nhở học sinh và gia đình của chúng ta lý do tại sao mọi người 
tránh chia sẻ các bài đăng trực tuyến đề cập đến các mối đe dọa an toàn tại trường. Ngay cả khi 
chúng không phải là những mối đe dọa đáng tin, chúng có thể gây ra rất nhiều căng thẳng và lo 
lắng cho học sinh, gia đình và nhân viên. Chúng tôi yêu cầu các gia đình theo dõi hoạt động trên 
mạng xã hội của con họ và nói chuyện với các em về hành vi thích hợp trên mạng và về các chiến 
lược báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào mà các em có thể chứng kiến. 
  
Trong lúc quý vị chia sẻ thông tin này với các trường học và cộng đồng, chúng tôi khuyến khích 
quý vị lưu ý rằng việc đe dọa một trường học, cho dù đáng tin hay không, đều là một vấn đề 
nghiêm trọng và vi phạm pháp luật. Đó là vi phạm Bộ luật Giáo dục California, Bộ luật Hình sự 
California, và các chính sách của học khu và trường học, và vi phạm đó có thể dẫn đến:  
 

 Việc bị bắt giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật địa phương 
 Việc bị đình chỉ hoặc đuổi học 

  
Nếu quý vị và/hoặc con quý vị biết về bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào được đăng lên mạng xã hội 
hoặc bất kỳ nơi nào khác, vui lòng thông báo cho nhân viên nhà trường hoặc người lớn đáng tin 
cậy ngay. 
  
Như mọi khi, chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị trong lúc chúng tôi làm việc để đảm bảo 
một môi trường học tập an toàn, có an ninh và tích cực cho các học sinh. 
  
Kính chúc quý vị được an lành. 
 
 
Tiến sĩ Mary Ann Dewan 
Tổng Giám đốc các Trường học của Hạt 


