
Thống đốc Florida dọa cắt lương giới chức trường học 

buộc đeo khẩu trang 
      V  t  August 10, 2021 

MIAMI, Florida (NV) – Tron  lúc các nhà lãnh đạo   áo dục ở Flor da t ếp tục loan báo v  c học 

s nh phả  đeo khẩu tran  kh  đến tr  n   Thốn  Đốc Ron DeSant s cảnh cáo rằn  sẽ cắt l ơn  

nhữn  n     này nếu họ th  hành. 

Bản t n của hãn  thôn  tấn UPI hôm Thứ Ba  10 Thán  Tám  cho hay vị thốn  đốc đản  Cộn  Hòa 

đan  tỏ lập tr  n  cứn  rắn về các b  n pháp bắt buộc l ên quan đến v  c phòn  n ừa lây lan 

COVID-19. 

 

Thống Đốc Florida Ron DeSantis.  

(Hình: Joe Raedle/Getty Images) 

 

Phát n ôn v ên Pushaw nó  các b  n pháp trừn  phạt này có thể là tạm   ữ l ơn  hay cắt l ơn . 

Ôn  Andrew Spar  chủ tịch H  p Hộ   hà G áo Flor da  phản đố  hành độn  này  cho rằn  v  c ôn  

DeSant s dọa   ữ l ơn  của nhữn  n     khôn  chấp nhận hành độn  chính trị của ôn   và chọn 

thá  độ bảo v  sức khỏe của trẻ nhỏ  là đ ều khôn  thể chấp nhận. 

Đe dọa của ôn  DeSant s đ ợc đ a ra tron  lúc có thêm một số quận hạt tron  t ểu ban  ra l nh cho 

học s nh của họ đeo khẩu tran  kh  đến tr  n . 

Ôn  Rocky Hanna    ám đốc Học Khu Leon County  nơ  các tr  n  học sẽ mở cửa trở lạ  hôm Thứ 

T  này  loan báo l nh tạm th   đeo khẩu tran  cho toàn thể học s nh  tron  cuộc họp báo hôm Thứ 

Hai. 

Tron  cuộc họp báo  ôn  Hanna nó  rằn  nếu có trẻ chết vì COVID-19 do khôn  đeo khẩu tran   

trách nh  m đó thuộc về ôn  và ôn  khôn  thể   ả  thích vớ  cha mẹ học s nh rằn  đây là l nh của 

Thốn  Đốc DeSant s. Ôn  cũn  nó  s nh mạn  của đứa trẻ quý   á hơn số l ơn  của ôn . 

Đạ  học Flor da State Un vers ty (FSU) hôm Thứ Ha  cũn  loan báo rằn  tất cả mọ  s nh v ên kh  

đến tr  n  đều phả  đeo khẩu tran  và phả  đ ợc chích n ừa. (V.Giang) [qd] 

 

Hồ  cuố  thán  qua  ôn  ban hành sắc l nh 

cấm nhà tr  n  khôn  đ ợc buộc học s nh 

phả  đeo khẩu tran   lấy lý do đ ều này v  

phạm quyền của   ớ  phụ huynh về cách bảo 

v  con cá  của họ. 

Bà Chr st an Pushaw  nữ phát n ôn v ên của 

ôn  DeSant s  đ a ra bản thôn  cáo hôm Thứ 

Ha   cho b ết các   ám đốc học khu cũn  nh  

các ủy v ên học khu chốn  lạ  sắc l nh của 

ôn  có thể  ặp các b  n pháp trừn  phạt tà  

chánh  theo t n của t  báo địa ph ơn  

Tallahassee Democrat. 
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