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BOUTTE, Louisiana (NV) – Một thầy   áo ở Boutte  Lou s ana  nhanh chón  cở    ày cho học 

s nh m ợn để dự lễ tốt n h  p vì cậu học trò này bị cho là v  phạm quy định tran  phục của tr  n   

theo CNN hôm Thứ T   2 Thán  Sáu. 

 

Thầy Butler đi chân không, còn học sinh Peters mang  

giày của thầy trong ngày tốt nghiệp.  

(Hình: Facebook John Butler) 

Chỉ còn và  phút là đến     nhận bằn   anh Peters hốt hoản   nh n  may mắn  ặp đ ợc thầy   áo 

John Butler  n     từn  kèm anh và  lần tr ớc đó. Con  á  thầy Butler cũn  tốt n h  p hôm đó  và 

thầy đan  đứn  vớ  vợ thì anh Peters hố  hả chạy đến  ần. 

“Tô  nó  vớ  thầy John  „Thầy John  cô ấy nó  em khôn  thể tốt n h  p và ra sân khấu nhận bằn  vì 

man    ày khôn  đún  quy định ” anh Peters kể. 

Thầy Butler thấy khó h ểu. Ôn  kể vớ  CNN  sau đó  ôn  dẫn Peters đến cửa ra vào trở lạ  để làm rõ 

mọ  chuy n. Khôn  may  nhân v ên nêu trên vẫn khôn  cho phép anh Peters vào dự lễ. 

“Lúc đó  tô  khôn  có th     an để tranh cã  vớ  cô ấy. Chuy n đơn   ản quá mà ” ôn  Butler kể. 

Rồ  thầy Butler cở    ày  lớn hơn   ày Peters đến ha  số  nh n  có còn hơn khôn . Anh Peters đ ợc 

cho vào tr ớc kh  buổ  lễ kha  mạc chỉ và  phút  còn thầy Butler phả  dự lễ bằn  chân khôn . 

“A  lạ  đ  chặn học s nh nhận bằn  tốt n h  p trun  học  th   đ ểm quan trọn  nhất tron  đ   tính 

đến lúc đó  chỉ vì chuy n nhỏ nhặt nh  đô    ày.  ậy mà chuy n đó suýt xảy ra ” ôn  Butler kể. 

Anh Peters kể anh n  ợn  n ùn  vì đô    ày của thầy Butler quá lớn. Anh phả  con  n ón chân lên 

để khỏ  bị tuột   ày  nh n  rồ  cảm thấy vu . 

“Tô  cảm thấy rất vu  kh  đ  trên sân khấu và n he mọ  n      ọ  tên tô  ” anh Peters kể. 

Bà Jima Sm th  mẹ anh Peters  cho CNN hay bà khôn  nhận ra con tra . 

“Tô  thấy cháu đ  nh  tr ợt trên sân khấu  và tự hỏ : „Nó man    ày của a  vậy ta?‟” bà Sm th nó . 

Tr  n  Hahnv lle xác nhận vụ này  và ôn  Stev e Crovetto  phát n ôn v ên Học Khu St. Charles 

Par sh Publ c Schools   ử  thôn  báo đến CNN cho b ết họ sẽ xem xét sửa đổ  quy định tran  phục 

tốt n h  p. (Th.Long) [qd] 

Anh Daver us Peters kể vớ  CNN anh 

mang đô    ày đen đến tr  n  Trun  

Học Hahnv lle dự lễ tốt n h  p  chuẩn 

bị b ớc ra sân khấu để nhận bằn  tốt 

n h  p thì bị chặn lạ  n ay cửa ra vào. 

Nhân v ên nhà tr  n  thôn  báo anh 

Peters sẽ khôn  đ ợc phép dự lễ vì v  

phạm quy định tran  phục. 

Theo anh Peters  nhà tr  n  yêu cầu 

học s nh man    ày Tây màu tố   khôn  

đ ợc man  dép    ày thể thao  hoặc 

  ày hở n ón chân. Anh n hĩ đô    ày 

anh man  đáp ứn  quy định đó. 
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