Lý do tại sao học sinh và nhân viên Ban
giám Hiệu bị khóa lại (lockdown), Khóa
cửa (lock out) hoặc bị sơ tán:
• Do những trường hợp xảy ra như; rò rỉ khí đốt
(gas leak), hóa chất đỗ tràn (chemical pill), etc.
• Thời tiết khẩn cấp; Lốc xoáy (tornado), Lũ lụt
(flash floods).
• Những trường hợp bất thường gần trường học
hoặc gần trung tâm trường học.
Có cuộc gọi cho khóa lại, khóa cửa hoặc sơ tán sẽ
được xác định có mối đe dọa xảy ra bên trong hay
bên ngoài. Nhân viên sơ tán EMS và lính cứu hộ sẽ
tổ chức việc cấp cứu khẩn cấp khi cần thiết nhằm
bảo đảm an toàn các lớp học và các tòa nhà sau khi
cho hoạt động lại bình thường.

LÀM VIỆC TRONG TRƯỜNG
HỢP KHẨN CẤP
NÊN tải xuống JPS APP cho iPhone hoặc thiết bị
Android devices. Điều này sẽ cho thấy các sự kiện
liên lạc giữa trường học và địa phận càng tốt.
NÊN điều chỉnh kênh của TV/Radio của văn phòng
thông báo tin tức địa phương.
NÊN tin tưởng vào văn phòng thông tin liên lạc
hoặc nơi an toàn công cộng.
NÊN lắng nghe tin tức về việc trở lại của con em
quý vị.
NÊN chắc chắn rằng tất cả các thông tin liên lạc
trên Thẻ Khẩn Cấp của trẻ là sử dụng được dùng
để logging vào STUDENT PROGRESS CENTER.
(Nếu quý vị không có tài khoản (account), xin vui
lòng liên hệ với nhà trường để có sự hướng dẫn)
NÊN liên lạc với 911 nếu quý vị thấy có mối đe dọa
hoặc sự hăm dọa tiềm ẩn sau giờ học.

 Trở Lại Sau Khi Khẩn Cấp
Trong quá trình trở lại sau khi khẩn cấp con em quý
vị sẽ có sự liên lạc đến gia đình sau khi đã “tất cảthông thoáng”do cơ quan chức năng sẽ cung cấp.
Các bậc phụ huynh phải nhớ rằng đến trường có thể
gây trở ngại cho những người cấp cứu là việc đầu
tiên.
Thống nhất là có thể khi “tất cả - thông thoáng” đã
được đưa ra. Cha mẹ phải nhớ mang theo giấy tờ tùy
thân còn hợp lệ có đính kèm hình.
Học sinh sẽ được trao trả cho cha mẹ / người giám
hộ với những tài liệu thích hợp.
Trong trường hợp xảy ra di tản, địa điểm để thống
nhất sẽ được thông báo cho các gia đình. Nếu học
sinh không được di tản, Ty Học Chánh Trường Công
Lập Quận Jefferson (JPS) sẽ vận chuyển học sinh
đến xe buýt.
Điều quan trọng là cha mẹ cập nhật thông tin liên lạc
của mình trong JCampus để nhận được cập nhật.
Chúng tôi cũng sẽ sử dụng ứng dụng JP Mobile,
trang web, tin tức địa phương, và tin nhắn văn bản để
giao tiếp với cha mẹ / người giám hộ.

KHÔNG NÊN TRONG TRƯỜNG HỢP
KHẨN CẤP CỦA TRƯỜNG HỌC
KHÔNG NÊN gọi điện thoại hoặc vội vã đến
trường của con em quý vị. Sự hiện diện của quý vị
có thể làm cản trở các nhân viên cứu hộ.
KHÔNG NÊN gọi điện thoại đang học. Nhân viên
và học sinh không được sử dụng điện thoại di
động vì lý do an toàn.
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Thông Tin
Hướng Dẫn
Khẩn Cấp Trường
Học Cho Phụ
Huynh/Giám Hộ

 Trách Nhiệm Của Phụ Huynh Trong

 Quý vị giúp đỡ như thế nào?
CHUẨN BỊ CHO TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Trường Hợp Khẩn Cấp Và Trở Lại Trường

Phản ứng đầu tiên của cha mẹ trong trường hợp khẩn
cấp sau giờ học để bảo vệ con em mình; Tuy nhiên, trong
trường hợp những cuộc gọi điện thoại như ngập lụt
trường học hoặc nhanh chóng chạy đón con em về sớm
đã tạo nên nhiều sự nhầm lẫn cho trường học trong
trường hợp khẩn cấp.
Trong lúc trường học đang trong tình trạng khẩn cấp, điều
quan trọng là giao thông đường xá phải thông thoáng để
cho những người cấp cứu đến trước tiên. Phụ huynh
trong hiện trường hay cản trở giao thông của Cảnh sát,
lính cứu hỏavà nhân viên bảo hộ EMT đang nổ lực cứu
nguy. Để đề cao tinh thần tương trợ lẫn nhau, phụ huynh
nên chờ cho văn phòng thông tin liên lạc với quý vị từ
trường hoặc từ văn phòng bảo vệ an toàn.
Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson JPS
Communications Department sẽ xác minh rồi công bố
thông báo khẩn cấp về vụ việc. JCampus viết bản báo
cáo sẽ gởi vào via text, email và tin nhắn có từ Thẻ Khẩn
Cấp mà quý vị đã cung cấp cho nhà trường. Phụ huynh
phải chịu trách nhiệm và luôn cập nhập những thông tin
liên lạc trong Thẻ Khẩn Cấp dành cho trường học.

Các điều khoản và thủ tục anh toàn
 KHÓA LẠI
Nếu có mối đe dọa được xác định thì Khóa Lại
(Lock down) sẽ xảy ra bên trong lẫn bên ngoài. Tất
cả trường học sẽ được khóa lại và học sinh bị giới
hạn trong các lớp học.
Không được đi vô hoặc đi ra khỏi trường cho đến
khi được phép công bố là tất cả - thông thoáng (“allclear”). Học sinh KHÔNG được ra về trong trường
hợp trường bị khóa lại (lockdown).

 KHÓA CỬA
Học sinh sẽ được vào nơi chỉ định trú ẩn để bảo vệ
tránh khỏi nguy hiểm hoặc khi thời tiết thay đổi khắc
nghiệt.
Không được phép vào hoặc ra khỏi trường cho đến
khi có thông báo rõ ràng “tất cả - thông thoáng”. Học
sinh KHÔNG được rời khỏi nơi trú từ trường trong
lúc khóa cửa.

 SƠ TÁN
Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra trong khuôn viên
trường học, học sinh sẽ được sơ tán đến nơi trú ẩn.
Học sinh sẽ được ra về khi phụ huynh/giám hộ có ID
đính kèm hình và phải được phép của nhân viên.

Chắc chắn những thông tin trên Thẻ Khẩn Cấp là
chính xác và hiện thực.
Tất cả những thông tin trên Thẻ Khẩn Cấp phải
được cập nhật trong hồsơ dữ liệu nhà trường. Phụ
huynh được khuyến khích cập nhật vào STUD
EN
T
PROGRESS CENTER (an option found within the
JPS APP and on the jpschools.org website) để xác
định thông tin học sinh được cập nhật trong hồ sơ.
Nếu những thông tin liên lạc không được cập nhật,
vui lòng đến trường thay đổi phù hợp cho việc cập
nhập.
Địa phận sẽ dùng một hệ thống thông báo trong
JCampus Student Database để thông báo đến phụ
huynh về thời tiết khắc nghiệt và tình trạng khẩn cấp.
Làm quen với các thủ tục liên lạc giữa nhà trường và
phụ huynh. Mỗitrường học cam kết cung cấp thông
tin chính xác và kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.

