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CẨM NANG HƯỚNG DẪN 

PHỤ HUYNH VÀ GIÁM HỘ 

ÐIỀU QUÝ VỊ CÓ THỂ 

THỰC HIỆN TRONG MỘT 

KHỦNG HOẢNG TRƯỜNG 

HỌC 

 

 

Trường Công Lập Wichita không phân biệt trên cơ bản 

chủng tộc, màu da, tổ tiên, quốc gốc, tôn giáo, phái tính, 

khuyết/tàn tật, tuổi tác, hiện trạng cựu chiến binh, hoặc 

bất kỳ sự phân loại nào được luật pháp bảo vệ. Những ai 

có các thắc mắc có thể liên lạc Giám Ðốc Title IX/ADA 

Nhân viên Ðiều Phối Section 504 cho các người lớn ở số 

316-973-4420, hoặc Nhân Viên Ðiều Phối Section 504 

cho các học sinh ở số 316-973-4720                                        

201 N. Water, Wichita, KS 67202. 

Trường Học 
An Toàn 

Học Sinh Thành Công 

Safety Services Department 
3850 North Hydraulic 
Wichita, KS  67219 

316-973-2260 
Fax:  316-973-2261 

www.usd259.org 

 
  LÀM THẾ NÀO QUÝ 

 VỊ SẼ NHẬN THÔNG TIN 
TRONG MỘT 

 TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 
CỦA TRƯỜNG HỌC, HUYỆN 

HOẶC CỘNG ÐỒNG? 
 
 ParentLink hệ thống tự động gọi (gửi cả 

tin nhắn bằng điên thọại lẫn email) từ 
trường của con em (nếu khẩn cấp là một 
trường hợp riêng biệt).  

 
 Website và phương tiện truyền thông của 

huyện và trường học 
 
 Truyền thông địa phương 
 
*Không phải tất cả các nguồn thông báo khẩn 
cấp sẽ được sử dụng cho từng tình huống. Nếu 
quý vị có các thắc mắc về cách mình sẽ nhận 
thông báo trong một tình huống cụ thể, xin vui 
lòng liên hệ trường học của con mình.  
 
 
 

 

 

 

GHI CHÚ: Điều quan trọng là rằng 
tất cả các thông báo khẩn cấp dựa 
trên thông tin trong cơ sở dữ liệu 

học sinh của huyện. Nếu thông tin 
liên lạc của quý vị thay đổi trong 
một năm học, XIN thông báo cho 

trường của con mình về việc 
 thay đổi này để các hồ sơ có thể 

được cập nhật.  

Mỗi trường học trong trường                                    
huyện Công Lập Wichita có một                          
Ðội Ứng Phó Khủng Hoảng bao                                
gồm các giám hiệu, các giáo viên  
và các nhân viên trường họckhác.                           
Cùng liên kết, họ phát triển một                                       
kế hoạch toàn diện về an toàn  
trường học. Kế hoạch an toàn  
phối hợp các giải pháp trước mắt, lập kế hoạch                                        
phòng chống dài hạn và các chương trình, trong 
lúc xem xét các cơ sở trường học, kỹ thuật bảo mật 
và liên tục huấn luyện nhân viên. Một phần quan 
trọng của kế hoạch an toàn ở mỗi trường học là kế 
hoạch khủng hoảng được phát triển để giải quyết 
những sự kiện khẩn cấp và/hoặc các tai họa.  
 
Tất cả thành viên của cộng đồng trường học là rất 
quan trọng trong việc lập kế hoạch, tạo và duy trì 
một môi trường học tập an toàn và tôn trọng. Nếu 
quý vị có các mối quan tâm về an toàn trường học, 
xin vui lòng chia sẻ những mối quan tâm này với 
hiệu trưởng trường của mình. Việc thông báo này 
là điều cần thiết để tiếp tục với lòng tin của mình 
để thực hiện bất kỳ những thay đổi hoặc cải thiện 
gì tới kế hoạch khủng hoảng của trường học. Các 
thắc mắc có thể được liên hệ trực tiếp tới Sefety 
Services Department (Ban Dịch Vụ An Toàn) ở số                   
973-2260. 
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 Kế hoạch khủng hoảng sẽ được thực 
hiện ngay lập tức. Ðội ứng phó khủng 
hoảng ở trường sẽ ứng phó như được 
cần thiết.   

 
 Cả 911 và Ban Dịch Vụ An Toàn 

trường huyện sẽ được thông báo và ứng 
phó ngay lập tức và một cách thích hợp.  

 
 Tùy vào trường hợp, các nhân viên và 

các học sinh sẽ được đưa đến một nơi 
an toàn bên trong trường hoặc di tản từ 
trường học.  

 
 Các nhân viên ứng phó tới an toàn công 

cộng/khẩn cấp của Wichita và/hoặc của 
Sedgwick County sẽ được phái tới 
trường học.  

 
 Nếu trường hợp đáng cần một đội ứng 

phó khủng hoảng, họ sẽ được phái tới 
trường học.  

 
 Việc chăm sóc tối đa sẽ được ưu tiên 

cho các học sinh và các nhân viên về an 
toàn và phúc lợi của họ  

 
 Một cuộc gọi hoặc một lá thư giải thích 

về khủng hoảng và ứng phó sẽ được gửi 
về nhà theo con em càng sớm càng tốt. 

CÁC PHỤ  HUYNH/GIÁM HỘ  
ỨNG PHÓ TỚI  MỘT KHỦNG 

HOẢNG Ở  TRƯỜNG HỌC 
 

1. Ðừng gọi tới trường học.  Quý vị có thể sẽ 
không vào được bên trong trường học. Quý vị 
có thể tự gây nguy hiểm cho mình hoặc quý 
vị có thể gây trở ngại với các hoạt động ứng 
phó với khẩn cấp của các nhân viên ở trường 
học.  

2. Ðộng viên tại chỗ. Lắng nghe các thông tin 
và các hướng dẫn. Thông tin sẽ được chuyển 
thông qua ParentLink, phương tiện truyền 
thông của Trường Công Lập Wichita, kênh 
truyền hình cáp của huyện, qua trang web của 
chúng tôi tại www.usd259.org, và phương 
tiện truyền thông địa phương.  

3. Quý vị sẽ được thông báo nơi để đến gặp 
con em. “Nơi Gặp Mặt” của trường mình là 
nơi quý vị sẽ được phép để đón con em mình. 
Xin hãy kiên nhẫn và làm theo các hướng 
dẫn. Một vài biện pháp phòng ngừa sẽ được 
thực hiện nhằm đảm bảo việc trở về an toàn 
của con em quý vị.  

4. Ðừng gọi trường học hoặc con em nếu con 
em có một điện thoại di động.  Các mạch 
quý vị đang sử dụng có thể là cần thiết cho 
ứng phó khẩn cấp. 

5. Trường học sẽ hoạt động trở lại càng sớm 
càng tốt.  Nó là điều thật tế rằng “trở lại bình 
thường” là điều trấn an tốt nhất đối với các trẻ 
em và các người lớn.  

6. Sau khủng hoảng, thảo luận với con em về 
tình hình và lắng nghe những nỗi sợ hãi và lo 
lắng của con em. Chia sẻ các mối quan tâm 
của con em với giáo viên và/hoặc một tư vấn 
viên.  

ÐIỀU GÌ QUÝ VỊ  CÓ THỂ  
KỲ  VỌNG TRONG MỘT 

KHỦNG HOẢNG Ở  TRƯỜNG  

ỨNG PHÓ KẺ  XÂM NHẬP 
 

Các trường học của chúng tôi là một trong 
những nơi an toàn nhất so với bất cứ nơi nào. 
Nhưng, cho dù là an toàn, chúng ta cũng từng 
đã nghe các báo cáo về các cuộc tấn công bạo 
lực ở những nơi mà không ai nghĩ sẽ là nguy 
hiểm. Ðể được chuẩn bị và để đảm bảo các học 
sinh và các nhân viên biết cách để tự bảo vệ từ 
những tổn hại, Trường Công Lập Wichita đã 
thông qua một kế hoạch ứng phó với kẻ xâm 
nhập được hỗ trợ bởi Bộ Trường Học An Toàn 
và Ðược Chuẩn Bị của Kansas, Bộ An Ninh 
Nội Ðịa Hoa Kỳ, và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.  
Trong trường hợp một kẻ xâm nhập vào bên 
trong một trường học, các học sinh và các nhân 
viên được huấn luyện để: 
 
 CHẠY (Rời Trường hoặc Di Tản)                         

Nếu có một lối thoái, các học sinh và các 
nhân viên sẽ cố gắng để di tản. Các học 
sinh sẽ cần giữ bình tĩnh khi tuân theo các 
hướng dẫn của giáo viên. 

TRỐN (Khóa Cửa hoặc Chặn)                              
Nếu di tản là không thể, các học sinh và 
các nhân viên sẽ tìm một nơi để trốn trong 
một khu mà có thể được bảo đảm.  

  CHỐNG LẠI (Ðánh Gục hoặc  Kháng Cự )
Khi  CHẠY hoặc TRỐN  b ị  thấ t  
bạ i  hoặc không thể ,  CHỐNG LẠI  
là  mộ t  PHƯƠNG SÁCH CUỐI  
CÙNG .  Nếu t ính mạng có nguy 
cơ ,  các nỗ  lực sẽ  được thực hiện 
để  làm mấ t  khả  năng và tước vũ  
khí  của ngườ i  tấn công.  

Ðể đảm bảo các trường học của chúng ta càng 
àn toàn càng có thể, tất cả các chúng ta nên 
nhận thức và được chuẩn bị. Nếu mình 
thấy điều gì khả nghi, hãy báo cáo!  Hành 
động của mình có thể làm mọi sự khác biệt.   


