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Kính gởi các Gia đình Franklin,                      Thứ Hai, ngày 23 tháng 10, 2017 
      

Tôi viết thư này thông báo đến các bạn một tai nạn xảy ra chiều thứ Sáu, ảnh hưởng tới 
cộng đồng Franklin của chúng ta. Như các bạn có thể biết, một nữ sinh của chúng ta đã 
bị một chiếc xe đụng trong khi bé đi về nhà từ trường. Học sinh này bị đụng trong khi 
băng qua đường East 15th Street gần 9th Avenue. Người tài xế không dừng lại sau khi 
đụng bé mà tiếp tục chạy qua vài khu phố. Hiện tài xế này đã bị cảnh sát Oakland bắt 
giữ.  

Gia đình em bé đã được thông báo tai nạn ngay và em này đã được chở thẳng tới bịnh 
viện. Hiện em đang ở bịnh viện và dự kiến em sẽ được bình phục hoàn toàn. Chúng tôi 
cảm thấy rất dễ chịu.  

Chúng ta may mắn là tai nạn này không tệ hơn và tôi muốn cám ơn nhân viên cũng như 
cảnh sát đã đáp ứng hữu hiệu và nhanh chóng. Nó cho thấy sức mạnh và nhiệt tình của 
cộng đồng chúng ta khiến nhiều người quan tâm và giúp đỡ cho đứa bé và gia đình. 

Tôi đã họp với nhân viên sáng nay để thảo luận về tai nạn này và thảo luận cách thức mà 
chúng ta có thể giúp học sinh hiểu chuyện xảy ra. Chúng ta có thêm nhân viên của Học 
khu trong khuôn viên trường hôm nay để giúp chúng ta hổ trợ lớp học và cá nhân học 
sinh. Xin liên lạc trực tiếp với tôi nếu các bạn muốn con các bạn nói chuyện với người 
nào về những cảm nghĩ của cháu vì tai nạn này.  

Cũng xin các bạn bỏ chút thì giờ nhắc nhở con cái về sự quan trọng là phải đặc biệt hết 
sức cẩn thận khi đi bộ hay đi xe đạp qua đường. Không may cho chúng ta là đôi khi xe cộ 
không tuân hành đúng luật, nên chúng ta cần phải đặc biệt cẩn trọng để tự bảo vệ chúng 
ta. Xin các bạn biết cho rằng chúng tôi đối xử tai nạn này, cũng như hành xử mọi vấn đề 
ảnh hưởng tới an toàn của học sinh như là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Tôi 
cũng sẽ họp với bất cứ gia đình nào quan tâm vào sáng mai, thứ Ba, 24 tháng 10 lúc  
9:00 a.m. trong thư viện. Nếu các bạn có câu hỏi gì thêm thì tôi luôn sẵn sàng mở cửa và 
rất vui tiếp nhận các bạn.  

Trân trọng kính chào, 

 

 

Hiệu trưởng Ingrid 
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