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Quý Phụ Huynh/Giám Hộ và Học Sinh Tốt Nghiệp Thân Mến: 
 
Khi Khu Học Chánh Houston (HISD) xem lại lần cuối các kế hoạch phát bằng trung học, một 
quyết định lại được thi hành là sử dụng máy dò kim loại tại mọi địa điểm để bảo đảm cho sự an 
toàn, để nghi lễ phát bằng không bị gián đoạn. 
 
Tất cả tham dự viên và quan khách sẽ bị kiểm soát trước khi vào địa điểm lễ ra trường. Các  viên 
chức cảnh sát và ban quản trị sẽ làm việc để thi hành sự kiểm soát này, cũng như để kiểm tra 
các túi xách. 
 
Trước buổi lễ đầu tiên của ngày, cảnh sát HISD sẽ kiểm soát an ninh cơ sở này. Sau khi địa điểm 
được kiểm soát, các viên chức sẽ được ấn định đến địa điểm để ngăn ngừa sự xâm nhập của 
các nhân viên không có thẩm quyền. Các thủ tục tại mọi địa điểm phát bằng trong những năm 
trước đây đã được chứng tỏ là có hiệu quả và được đón nhận. Các nhân viên quản trị và Sở 
Cảnh Sát đã họp mặt thường lệ để đưa ra thủ tục kiểm soát vừa nhanh mà lại có hiệu quả. 
 
Tôi yêu cầu quý vị tiếp tay làm việc với các hiệu trưởng và nhân viên để bảo đảm rằng giá trị cốt 
yếu hàng đầu của chúng ta, “an toàn của học sinh thì trên hết”, được tuân giữ. Với sự hỗ trợ liên 
tục của mọi phụ huynh, học sinh, và nhân viên, tôi chắc chắn rằng sinh hoạt phát bằng trung học 
của chúng ta sẽ đáp ứng được những mong đợi trong dịp rất đặc biệt này.  
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