Các Tình huống Khẩn cấp tại Trường
Thông tin cho các Gia đình
Học khu Công lập Jeffco cam kết đảm bảo sự an toàn và an ninh của các học sinh, giáo viên, và khách .
Hãy dành ít phút để xem xét hướng dẫn này nhằm đảm bảo rằng quý vị chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp ở trường.

Các loại hành động mà một trường có thể thực hiện trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp là gì?
Học khu Công lập Jeffco làm theo Quy trình Phản ứng Tiêu chuẩn do Tổ chức I Love U Guys lập nên.

KHÓA CỬA

TRÚ ẨN

DI TẢN

KHÓA NGOÀI

TIẾP TỤC Ở BÊN TRONG

Được lệnh thực hiện khi có một
mối đe dọa ở BÊN TRONG tòa
nhà. Học sinh và giáo viên được
bảo vệ an toàn bên TRONG
trường. Nhân viên trường không
giao tiếp trong thời gian khóa
cửa. Phụ huynh không được có
mặt tại trường trong thời gian
khóa cửa.

Được lệnh thực hiện khi cần bảo
vệ mọi người khỏi các điều kiện
thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy,
bão tuyết, hoặc mưa đá. Cũng có
thể được lệnh thực hiện trong
tình huống có vật liệu nguy hiểm
trong khu vực.

Được lệnh thực hiện khi mọi
người phải ra khỏi tòa nhà vì có
các tình huống không an toàn.
Nếu cần đón học sinh hoặc tụ
họp lại ở ngoài trường, học khu
sẽ phổ biến các hướng dẫn.

Được lệnh thực hiện khi có một
vấn đề ở bên NGOÀI tòa nhà,
thường do hoạt động của cảnh sát
trong khu vực có thể gây nguy
hiểm, hoặc có động vật hoang dã
ở gần đó. Tất cả các cửa ngoài bị
khóa trong khi “hoạt động bình
thường” vẫn diễn ra bên trong
trường.

"Tiếp tục ở bên trong lớp học"
được sử dụng khi một nơi cụ thể
trong tòa nhà đang gặp rắc rối
hiện nằm trong tầm kiểm soát,
nhưng vẫn chưa được khắc phục
hoàn toàn. Hoạt động như bình
thường trong các lớp học; cửa
đóng.

 Một số tình huống có thể yêu cầu kết hợp các hành động được mô tả ở trên.
 Nhân viên của trường và học khu được đào tạo hàng năm về các quy trình
khẩn cấp và kiểm soát tình huống.

 Học sinh tham gia vào các buổi diễn tập trong mỗi năm học.

Các loại tình huống khẩn cấp nào có thể ảnh
hưởng đến trường của con tôi? Các hành động
nào được thực hiện?
Thời tiết Khắc nghiệt - Các trường có thể cho học sinh Trú ẩn cho đến khi
tình trạng thời tiết khắc nghiệt qua đi; có thể hoãn cho học sinh tan học vào
cuối ngày cho đến khi có thể ra khỏi tòa nhà an toàn.

Tình huống cháy hay có Vật liệu Nguy hiểm trong Khu vực - Di tản

Tôi cần biết điều gì, điều gì nên làm, không được làm?
 Nếu quý vị đang thăm một trường và xảy ra tình huống khẩn cấp, hãy tuân theo quy trình cùng với học sinh và giáo
viên.

 Chúng tôi biết rằng các gia đình muốn có thông tin ngay. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, những thông tin ban đầu
gần như luôn luôn không chính xác. Hãy biết rằng, nhân viên an ninh và quản lý của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ
để xác định vấn đề thực sự và sẽ thông báo với các gia đình ngay khi thông tin được xác minh là chính xác và đã xác
định được các bước hành động.

 Không gọi điện cho trường hay nhân viên an ninh, vì họ đang giải quyết tình huống và đảm bảm an toàn cho học sinh.
Không tới trường; việc này có thể cản trở các quy trình. Chỉ các nhân viên an toàn công cộng mới được cho phép vào
trong/đến gần trường trong một tình huống khẩn cấp.

 Chúng tôi hiểu rằng quý vị có thể muốn nói chuyện với con quý vị trong một tình huống khẩn cấp, tuy nhiên, hãy tránh

hoặc cho Trú ẩn, tùy vào địa điểm và mức độ nghiêm trọng của vấn đề cháy/
vật liệu nguy hiểm.

gọi điện vào điện thoại di động của học sinh, vì việc đó có thể ngăn học sinh nghe các thông tin hay hướng dẫn quan
trọng, có thể liên quan đến cứu tính mạng học sinh.

Đe dọa Bạo lực hoặc Một người có Vũ khí - Khóa ngoài, Khóa cửa, hoặc

 Điều vô cùng quan trọng là phụ huynh và người giám hộ phải luôn cập nhật thông tin của mình trong JeffcoConnect

Di tản, tùy vào tình huống cụ thể.

Có kẻ đột nhập - Yêu cầu Khóa cửa trường học ngay lập tức; một thông báo
khẩn cấp sẽ được học khu gửi cho phụ huynh kèm bất kỳ hướng dẫn nào.

Hoạt động của Cảnh sát trong Khu vực - Thường là Khóa ngoài; có thể
hành động theo hướng dẫn của một cơ quan hành pháp hoặc bất kỳ nhân
viên nào ở trường.

www.jeffcopublicschools.org

(www.jeffcopublicschools.org/family_portal). Chúng tôi sẽ sử dụng email, tin nhắn chữ, và gọi điện thoại để liên lạc
với quý vị.

 Cách nhanh nhất để lấy thông tin trong tình huống khẩn cấp là theo dõi chúng tôi trên Twitter (@JeffcoSchoolsCo) và
Facebook (@JeffcoPublicSchoolsColorado). Đó là phương tiện đầu tiên và nhanh nhất của chúng tôi để gửi tin ra
ngoài. Ngoài ra, hãy để ý trên trang web của chúng tôi để xem các tin cấp báo được đăng trên trang chủ.
Nếu quý vị có thắc mắc về các quy trình cho tình huống khẩn cấp của học khu của chúng tôi, hãy gọi số 303.982.6808.

