
TRƯỜNG CÔNG LẬP WICHITA

Các Thủ Tục Thời Tiết 
XUÂN VÀ THU

Cho dù ăn mừng sự xuất hiện của mùa xuân, hoặc phơi mình trong các ngày cuối tuần của mùa hè, vẻ đẹp của 
thời tiềt Kansas có thể nhanh chóng trở nên khắc nghiệt và nguy hiểm.  Sự an toàn của học sinh, các nhân viên 

và các phụ huynh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong mối đe dọa của các tình trạng thời tiết nguy hiểm. Hãy 
yên tâm rằng các kế hoạch khẩn cấp sẽ được thực hiện nếu có bão lốc xoáy, sét, mưa đá hoặc những tình huống 

nguy hiểm khác được kể là một mối đe dọa.

Những điểm nổi bật của các thủ tục an toàn thời tiết khẩn cấp được ghi chú ở đây.                                           
Muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo trang web của huyện tại www.usd259.org/weather.

SÉT (LIGHTNING)
Các vị hiệu trưởng, các giám sát viên thể thao và các huấn 
luyện viên theo dõi thời tiết trong khi tất cả các hoạt động 
và các cuộc thi đang diễn tiến. Hoạt động được ngưng nếu 
sét tạo nên những tình huống đe dọa.

LỐC XOÁY (TORNADOES)
Các hiệu trưởng sẽ được thông báo nếu tình huống thời
tiết được dự kiến trở nên khắc nghiệt trong ngày học.

Bất cứ khi nào một cảnh báo lốc xoáy được ban hành cho 
cộng đồng của chúng ta: 
•  Tất cả các trường huyện sẽ tuân theo các thủ tục trú lốc
    xoáy.

Nếu các học sinh đang đi trên xe bus khi cảnh báo được ban 
hành, các tài xế sẽ đưa các học sinh đến nơi trú:
•  Ở trường trung học cấp hai hoặc cấp ba gần nhất trong 

BUỔI SÁNG
•  Ở trường tiểu học gần nhất trong BUỔI CHIỀU. 
•  Những nơi không phải là trường học khác nếu thích       

hợp. 
Các tài xế xe bus sẽ ở lại với các học sinh ở địa điểm đó cho 
tới khi được thả để tiếp tục chạy xe bus.

Trong thời gian thời tiết xấu, các phụ huynh sẽ được thông báo 
qua một số kênh:
•  Parentlink– thông báo bằng điện thoại, e-mail và mobile app 
•  Trang web của huyện– www.usd259.org
•  Các kênh truyền thông của huyện
•  Truyền thông của huyện – Twitter (@wichitausd259)  và  
    Facebook (/wichitapublicschools)
•  Nguồn truyền thông địa phương

Quý Phụ huynh, thực hiện hai điều để giúp đảm bảo mình nhận 
thông tin khẩn cấp:
1. Cập nhật thông tin liên lạc của mình trong ParentVUE, cổng  
    thống thông tin phụ huynh tới thông tin học sinh,  các lớp
    học và các điểm học. Thực hiện điều này trên mạng, hoặc  
    qua trường học của con em. 
2. Tải về mobile app của huyện (mobileapp.usd259.org), và  
    theo dõi các thông báo của huyện. 

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về các thủ tục thời tiết hoặc các 
địa điểm trú ẩn ở trường con em mình, xin gặp hiệu trưởng.

Trường Công LậpWichita có một phòng trú ẩn an toàn trong 
mỗi trường!! Mọi người sẽ được hướng dẫn đến một nơi trú đã 
được chỉ định nếu một cảnh báo lốc xoáy được ban hành trong 
ngày học. 

Có hai loại phòng trú ẩn:
PHÒNG TRÚ CHÍNH (PRIMARY SHELTER)  
•   Phòng Trú Ẩn An Toàn
PHÒNG TRÚ PHỤ (SECONDARY SHELTER)
•   Mỗi trường học với một phòng an toàn có một phòng trú 

phụ. 
•   Ðược dùng cho các phụ huynh hoặc những người nào        

khác có thể đến sau khi các Phòng An Toàn đã được        
khóa chặt. 

•   Biển báo sẽ hướng dẫn các khách hàng đến phòng trú        
phụ.

CÁC PHÒNG AN TOÀN 
•   Sẽ đủ cho tất cả các học sinh và các nhân viên ở trường. 
•   Ðược xây đúng theo các tiêu chuẩn khắc nghiệt FEMA để 

chịu gió trên 200 mile một giờ, cũng như các mảnh vỡ đang 
bay.

•   Ðể đảm bảo an toàn cho tất cả những ai bên trong, một khi  
các cửa của Phòng An Toàn được khóa, chúng sẽ 

     không được mở cho bất kỳ lý do gì cho đến khi đã được                     
thông báo hết bão.

•   Muốn biết thêm thông tin về các Phòng An Toàn, xin           
vào trang web thời tiết của huyện tại www.usd259.org/   
weather 

Một khi các học sinh và các nhân viên huyện đã vào Phòng 
An Toàn FEMA, các cửa sẽ được đóng và khóa chặt theo sự 

chỉ rõ của FEMA.

Ðể đảm bảo sự an toàn của các học sinh, các phụ 
huynh sẽ không thể đón con em mình từ nơi trú ẩn 
một khi các cửa Phòng An Toàn FEMA đã được khóa 

chặt.

Các cửa sẽ chỉ được mở khi một thông báo “hết bão” đã 
được ban hành. 

CÁC THỦ TỤC TRÚ ẨN

THÔNG BÁO KHẨN CẤP TỚI CÁC 
PHỤ HUYNH 
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