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Gia đình Aptitud thân mến, 

Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi thông báo với bạn rằng trường chúng ta đã 
mất đi một học sinh vào cuối tuần vừa qua. Cộng đồng chúng ta đang thương tiếc sự 
mất mát của cô ấy. Hãy bảo đảm rằng con em quý vị hãy tham gia vào mạng trong tuần 
này để kết nối với cộng đồng của chúng tôi. 

Những biến cố như thế này rất khó xử đối với tâm hồn trẻ thơ. Nếu bạn nhận thấy con 
mình có những thay đổi về tâm trạng hoặc hành vi trong vòng vài ngày tới, đó có thể là 
do căng thẳng khi không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Bạn có thể cần dành thời gian 
để nói chuyện với con về điều này. Vui lòng xem các tài liệu đính kèm những nơi để hỗ 
trợ bạn và con em. Bạn cũng nên lưu ý về các tài khoản mạng xã hội của con mình. Sẽ 
rất hữu ích nếu bạn theo dõi những tài khoản đó và dành thời gian để nói về những trao 
đổi mà con mình có trong những không gian này. 

Nếu bạn hoặc con bạn cần hỗ trợ để đối phó với mất mát này, vui lòng liên hệ với văn 
phòng của chúng tôi theo số  408-928-7650 

Chúng tôi có một đội ngũ tư vấn (counselor) sẵn sàng cung cấp các hướng dẫn cần 
thiết. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến thể chất lẫn tinh thần của tất cả học sinh chúng 
tôi. 

Trân trọng, 

Rebecca Jensen 

rebecca.jensen@arusd.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


