
 
 
 
 
 

 
 
Ngày 4 Tháng Mười Hai, 2020 
 
Kính gửi Cộng đồng Trường BVIS/DSST:Henry,  
 
Cám ơn quý vị đã luôn hỗ trợ Trường BVIS/DSST:Henry,  ! Như quý vị biết, Học khu Công lập 
Denver đang trong quá trình loại bỏ dần các Viên chức Hỗ trợ Trường học (SRO) thuộc Sở 
Cảnh sát Denver (DPD) khỏi các trường thuộc DPS. Tôi xin cập nhật cho quý vị biết về quá 
trình đó cho đến thời điểm này. 
 
Hội đồng Giáo dục DPS đã phê chuẩn một nghị quyết trong mùa hè này để loại bỏ các SRO 
khỏi tất cả các trường của Học khu. Một phần lý do của quyết định này là việc tin rằng nhân 
viên cơ quan thực thi pháp luật ở trong cự ly gần với học sinh trên khuôn viên trường trực tiếp 
góp phần vào quá trình dẫn lối từ trường học đến nhà tù. Nghị quyết này tuyên bố rằng Học khu 
sẽ giảm 25% số SRO trong các trường học của chúng ta trễ nhất vào ngày 31 tháng Mười Hai 
năm 2020, với mục tiêu là loại tất cả các SRO ra khỏi các trường học vào cuối năm học 
2020-21. 
 
Cùng hợp tác làm việc với cảnh sát Denver, lãnh đạo Học khu đã quyết định rằng một phần của 
mức giảm 25% ban đầu sẽ diễn ra bằng cách loại các SRO ra khỏi khuôn viên trường của 
chúng ta. Các quan chức của Học khu đã họp mặt với tôi để thảo luận về cách chúng ta có thể 
kiểm soát sự chuyển đổi này. Từ giờ trở đi, các nhà giáo dục của chúng tôi, bao gồm các giáo 
viên, nhân viên công tác xã hội và chuyên viên tâm lý học học đường, và Ban An toàn của Học 
khu, sẽ tiếp tục ứng phó với các lo ngại về an toàn khi chúng phát sinh, và chúng tôi sẽ hợp tác 
chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo rằng, trong những trường hợp hiếm hoi khi 
chúng tôi cần thêm hỗ trợ, các nhân viên ứng phó được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ học sinh 
và trường học của chúng ta.  
 
Chúng tôi đánh giá rất cao cách thức các SRO của chúng tôi đã tham gia vào việc hòa giải 
xung đột học sinh, tư vấn và làm giảm mức độ căng thẳng/nghiêm trọng, và mong muốn sẽ có 
sự hợp tác trong toàn bộ các trường học và cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả cơ quan thực 
thi pháp luật, để tiếp tục hỗ trợ học sinh cả ở trường và bên ngoài trường học. Chúng tôi sẽ cập 
nhật cho quý vị khi có thêm thông tin, kể cả các cơ hội tham gia cân nhắc lại vấn đề an toàn tại 
trường. 
 
Cám ơn sự kiên nhẫn, thấu hiểu và hỗ trợ của quý vị khi chúng ta thực hiện công việc quan 
trọng này về sau. Hãy bảo trọng và giữ gìn sức khỏe! 
 
Trân trọng, 
 
Hiliana León, Principal  BVIS 
Kelli Herrick, Principal DSST-Henry 
Lãnh đạo Trường học 



 
 
 
 
 
 
 
 


