VAI TRÒ CỦA PHỤ
HUYNH TRONG
TRƯỜNG HỢP KHẨN
CẤP TẠI TRƯỜNG
Trách nhiệm của phụ huynh trong lúc
xảy ra khẩn cấp tại trường và đoàn tụ
sau khẩn cấp tại trường

Trong trường hợp khẩn cấp tại
trường, là cha mẹ thì phản ứng đầu
tiên có lẽ là gọi điện cho trường
hoặc chạy tới trường đón con em
mình về. Sự thật là làm như vậy
chỉ gây thêm rắc rối về mặt an
toàn và an ninh.
Phụ huynh tới quá gần sự cố
thường cản trở nỗ lực cứu hộ của
nhân viên cấp cứu tại hiện trường.
Trong trường hợp khẩn cấp, tốt
nhất là phụ huỳnh hãy chực sẵn
bên điện thoại/thư điện tử (email)
của mình và đều đặn theo dõi tình
hình trên trang mạng của học khu.

THỦ TỤC ĐÁP ỨNG TÌNH
TRẠNG KHẨN CẤP TẠI
TRƯỜNG
Khi nào và tại sao học sinh và nhân
viên phải thi hành cấm cửa vào trường,
khóa cửa trường,, ẩn nấp hoặc sơ tán
khỏi trường.

Có nhiều loại khủng hoảng tại trường,
bao gồm sự cố về môi trường như sự cố
tràn hóa chất hoặc rò rỉ khí đốt; báo
động khẩn cấp về thời tiết, như cảnh báo
lốc xoáy; hoặc có kẻ xâm nhập vào hoặc
gần nhà trường. Tùy theo loại khủng
hoảng tại trường mà các viên chức nhà
trường sẽ ra lệnh thực thi cấm cửa vào
trường, khóa cửa trường, ẩn nấp, sơ tán
khỏi trường hoặc kết hợp những thủ tục
này theo bất kỳ cách nào, nhằm đảm bảo
sự an toàn cho học sinh và nhân viên.

Cypress-Fairbanks ISD
Hướng dẫn về tình trạng
khẩn cấp tại trường
của CFISD

CFISD
Dành cho phụ
huynh và người
giám hộ

10300 Jones Road
Houston, Texas 77065
281-897-4000
www.cfisd.net

Các điều khoản và thủ tục về
sự an toàn
Trong trường hợp khẩn cấp tại trường của con em
quý vị, quý vị cần phải biết những từ ngữ này:
LOCKDOWN (KHÓA CỬA TRƯỜNG)
"Khóa cửa, tắt đèn, ẩn nấp" ("Locks, Lights, Out of
Sight"). Sẽ có Lockdown (Khóa cửa trường) nếu có sự đe
dọa ở bên trong nhà trường. Nhà trường sẽ khóa tất cả các
cửa trường và học sinh sẽ được giữ lại bên trong lớp học.
Không ai được phép ra vào nhà trường cho đến khi có
lệnh all-clear (tất cả an toàn). Vì sự an toàn của học sinh,
nhà trường sẽ KHÔNG cho các em rời trường trong lúc
lockdown (khóa cửa trường)

Làm cách nào tôi được đoàn
tụ với con tôi?
Phụ huynh/ người giám hộ sẽ được nhà trường
hoặc viên chức công cộng hướng dẫn đến địa
điểm cụ thể của con em họ qua trang mạng học
khu hoặc qua cảnh báo eNews. Học sinh CHỈ
được giao cho phụ huynh và/ hoặc người giám
hộ được lưu hồ sơ là người liên hệ khẩn cấp và
có trình thẻ nhận dạng (ID) có hình hợp lệ do
chính phủ cấp như bằng lái xe, thẻ ID quân đội
hoặc hộ chiếu.

SƠ TÁN/ ĐOÀN TỤ
Trong trường hợp khẩn cấp tại một số tòa nhà, học sinh sẽ
được đưa đến khu vực tập hợp để sơ tán. Học khu sẽ làm
theo những thủ tục đã có sẵn khi giao học sinh cho cha,
mẹ hoặc người giám hộ. Nhà trường chỉ giao học sinh cho
cha, mẹ hoặc người giám hộ có trình thẻ nhận dạng có
hình do chính phủ cấp.

THEO DÕI trên trang mạng học khu
và ngóng cảnh báo từ eNews.

LẮNG NGHE thông tin chính thức về
việc đoàn tụ với con em quý vị.

Quý vị có thể giúp như thế nào?
•

Đảm bảo là thông tin liên hệ khẩn cấp và
nhân khẩu của con em quý vị là đúng và
cập nhật.

•

Học khu sử dụng trang mạng học khu, cảnh
báo eNews và/ hoặc gọi điện hàng loạt để
thông báo cho phụ huynh về thời tiết khắc
nghiệt hoặc các sự cố khẩn cấp khác.

ẨN NẤP
"Dùng cách an toàn tránh né mối nguy" Học sinh sẽ ẩn
nấp tại những chỗ được chỉ định để phòng tránh tiếp xúc
với những chất độc hoặc thời tiết khắc nghiệt. Không ai
được phép ra vào nhà trường cho đến khi có lệnh all-clear
(tất cả an toàn). Nhà trường sẽ KHÔNG cho các em rời
trường trong lúc ẩn nấp tại chỗ.

Mặc dù phản ứng đầu tiên của quý vị
là gọi điện hoặc chạy đến trường con
mình, xin hãy làm theo những chỉ
dẫn bên dưới:

CHỈ NGHE theo thông tin chính thức
xuất phát từ nhà trường hoặc các
viên chức an ninh công cộng.

CẤM CỬA NHÀ TRƯỜNG. "Giữ nơi chốn
an toàn" ("Secure the perimeter")

A Cần thực hiện thủ tục này khi có hành động phạm tội
trong cộng đồng hoặc có tình trạng không an toàn bên
ngoài nhà trường. Nhân viên sẽ bảo toàn an ninh các cửa
ngoài và theo dõi tình hình, không cho khách không giấy
phép được vào trường. Học sinh sẽ tiếp tục hoạt động của
nhà trường và sẽ không được phép ra ngoài cho đến khi có
lệnh all-clear (tất cả an toàn).

Trong trường hợp
khẩn cấp tại
trường

•

Hãy làm quen với những thủ tục báo động
khẩn cấp của nhà trường. Trong trường
hợp khẩn cấp, mọi nhà trường đều cam kết
cung cấp thông tin chính xác và kịp thời.

KHÔNG gọi nhà trường hoặc chạy
đến trường. Sự hiện diện của quý vị
có thể cản trở công việc của nhân
viên cấp cứu.
KHÔNG gọi điện cho con em mình
hoặc cho trường. Khuyến cáo nhân
viên và học sinh không nên sử dụng
điện thoại di động vì lý do an ninh.

