KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP GARLAND

Hướng dẫn Khẩn cấp
cho Phụ huynh
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Hướng dẫn Khẩn cấp cho Phụ huynh
Khu Học Chánh Độc lập Garland cam kết cung cấp một môi trường an toàn cho học
sinh, nhân viên và khách viếng thăm. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các quan chức
giám sát an toàn - cảnh sát, cứu hỏa, dịch vụ y tế khẩn cấp và sức khỏe cộng đồng để đảm bảo trường học của chúng tôi được chuẩn bị tốt cho trường hợp khẩn cấp.
Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch toàn diện bao gồm nhiều trường hợp khẩn cấp,
đóng vai trò hướng dẫn để giúp nhân viên và các đối tác an toàn công cộng của chúng
tôi phản ứng nhanh chóng nếu xảy ra khủng hoảng trong trường học của chúng tôi.
Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra, phụ huynh có thể nhận được thông tin và chỉ
dẫn quan trọng bằng cách sử dụng trang web Garland ISD
( www.garlandisd.net ) , Twitter
( www.twitter.com/gisdnews ) và / hoặc Facebook
( www.facebook.com/ChooseGarlandISD/ ).
Mọi phụ huynh có con đang theo học tại các
trường Garland đều được tự động ghi danh để
nhận email thông qua Skyward; tuy nhiên, quý
vị có thể cập nhật bất kỳ thay đổi nào liên quan
đến email, số điện thoại hoặc các liên hệ khẩn
cấp bổ sung trong hệ thống Skyward Family
Access ( www.garlandisd.net/skywardlogin ).
•

PHỤ HUYNH NÊN LÀM GÌ ĐỂ CHUẨN BỊ CHO
TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TẠI TRƯỜNG HỌC
•

Cung cấp thông tin liên lạc khẩn cấp chính xác cho trường của con quý vị và
thông báo cho trường nếu thông tin liên lạc khẩn cấp của quý vị thay đổi. Việc
xác định chính xác ai được phép đón con quý vị nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp
ở trường học hoặc cộng đồng là điều cần thiết cho việc ứng phó khẩn cấp của
trường quý vị.

•

Không bao giờ mở bất kỳ cánh cửa nào trong khuôn viên trường học của con
quý vị cho người ngoài trường vào tòa nhà, ngay cả khi quý vị (kể cả giáo viên)
biết người đó. Việc tiếp cận các trường học của chúng tôi được thực thi nghiêm
ngặt, và những người không có quyền vào tòa nhà phải vào bằng lối vào phía
trước và làm theo các thủ tục ra vào của khách.
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•

Nói chuyện với con quý vị về các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra ở trường.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe và tuân theo các chỉ dẫn trong
tất cả các cuộc diễn tập khẩn cấp, bao gồm cả các cuộc diễn tập cứu hỏa, sơ
tán, an toàn và phong toả. Ngoài ra, hãy khuyến khích con quý vị báo cáo hoạt
động kỳ lạ, đáng ngờ hoặc bất thường cho giáo viên, quản trị viên, nhân viên
Garland ISD hoặc Cán bộ Tài nguyên Nhà trường.

LÀM GÌ TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TẠI TRƯỜNG HỌC
•

Nếu có trường hợp khẩn cấp tại một trong các trường của Garland ISD, hãy đợi
hướng dẫn chính thức sẽ được thông báo bằng cách sử dụng trang web của
Garland ISD, Twitter và / hoặc Facebook. Tin nhắn này sẽ thông báo cho quý vị
về những gì đã xảy ra và những gì quý vị nên làm (nếu có).

•

Đừng gọi cho trường. Cần có đường dây điện thoại và nhân viên cho các nỗ lực
ứng phó khẩn cấp.

•

Đừng đến trường trừ khi được hướng dẫn làm như vậy. Trong các tình huống
khẩn cấp, bãi đậu xe của trường học có thể được chỉ định địa điểm sơ tán, hoặc
chúng có thể nằm trong khu vực khẩn cấp và không an toàn cho bất kỳ ai ngoại
trừ những người ứng cứu đầu tiên. Ngoài ra, các con đường bị tắc nghẽn bởi
giao thông có thể khiến các phương tiện khẩn cấp không thể đến nơi khẩn cấp.

•

Học sinh sẽ được giữ ở trường, ở trường lân cận, hoặc nơi tạm trú khác cho đến
khi kết thúc ngày học nếu có thể. Nếu quý vị được yêu cầu đón con mình, địa
điểm đoàn tụ và thời gian quý vị có thể gặp con mình sẽ được các viên chức nhà
trường thông báo bằng cách sử dụng trang web Garland ISD, Skyward, Twitter
và / hoặc Facebook.

•

Khi quý vị đến địa điểm đoàn tụ, hãy mang theo giấy tờ tùy thân có hình (ví dụ:
bằng lái xe, hộ chiếu, v.v.) và làm thủ tục với viên chức nhà trường.

•

Học sinh sẽ được trả lại cho phụ huynh hoặc người giám hộ, những người có
giấy tờ tùy thân được chấp nhận và những người có tên trên thẻ thông tin khẩn
cấp của học sinh.

•

Nếu người giám hộ hợp pháp không thể đón một đứa trẻ, đứa trẻ sẽ ở lại địa
điểm đoàn tụ.
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CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY TRÌNH AN TOÀN
Trong trường hợp khẩn cấp tại trường học của con quý vị, điều quan trọng là phải biết
những điều khoản này.
1. HOLD - Lệnh HOLD được sử dụng để làm thông thoáng hành lang, ngay cả khi
thay đổi lớp học. Thông báo công khai cho HOLD là: “Hold in your room or
area. Clear the Halls. ” (“Ở yên trong phòng hoặc khu vực của mình. Làm thông
thoáng Hành lang”) Lệnh HOLD có thể xảy ra để cho phép các dịch vụ y tế khẩn
cấp và người ứng cứu đầu tiên có một con đường thông thoáng trong khi ứng
phó với trường hợp khẩn cấp y tế và để ngăn học sinh và nhân viên tiếp xúc
không cần thiết với sự cố.
2. SECURE - Lệnh SECURE được sử dụng khi có mối đe dọa hoặc nguy hiểm bên
ngoài tòa nhà trường học. Thông báo công khai cho SECURE là “Secure! Get
Inside. Lock Outside Doors. No One In – No One Out. ” (“Ở yên! Vào trong. Khóa
cửa ngoài. Không Ai Vào - Không Ai Ra”) Lệnh SECURE có thể xảy ra khi có bạo
lực, hoạt động tội phạm trong khu vực lân cận hoặc một con vật nguy hiểm trên
sân chơi. Lệnh SECURE sử dụng an ninh của cơ sở vật chất như một biện pháp
bảo vệ.
3. LOCKDOWN - Lệnh LOCKDOWN được sử dụng khi có mối đe dọa hoặc nguy
hiểm bên trong trường học. Thông báo công khai cho LOCKDOWN là:
“Lockdown! Locks, Lights, Out of Sight!” (“Phong toả! Khoá, Đèn, Ngoài tầm
nhìn!”) Thông báo LOCKDOWN có thể được đưa ra trong trường hợp có tranh
chấp về quyền giám hộ của phụ huynh, kẻ xâm nhập trường học hoặc tình
huống xả súng đang diễn ra. LOCKDOWN sử dụng an ninh lớp học để bảo vệ học
sinh và nhân viên khỏi các mối đe dọa. Lệnh LOCKDOWN do cảnh sát đưa ra.

4. EVACUATION - Lệnh EVACUATE được sử dụng khi cần di chuyển học sinh từ vị
trí này sang vị trí khác. Các giao thức Sơ tán yêu cầu học sinh và nhân viên di
chuyển một cách có trật tự đến một điểm tập trung sơ tán được xác định trước.
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Diễn tập cứu hoả được coi là diễn tập sơ tán. Thông báo công khai cho việc sơ
tán là: “Evacuate! To a Location. ” (“Sơ tán! Đến một Địa điểm”) Ví dụ,
“Evacuate! To the flagpole. Evacuate! To the flag pole. ” (Sơ tán! Đến cột cờ. Sơ
tán! Đến cột cờ.”) Học sinh sẽ ở lại địa điểm sơ tán cho đến khi ban giám hiệu,
quan chức sở cứu hỏa, nhân viên quản lý nhà trường hoặc bộ phận an ninh đưa
ra lệnh “All Clear”.
5. SHELTER - Lệnh SHELTER được sử dụng khi nhu cầu bảo vệ cá nhân là cần
thiết. Huấn luyện cũng bao gồm các sự kiện tự phát như lốc xoáy, động đất hoặc
hazmat. Thông báo công khai cho shelter bao gồm mối nguy hiểm và chiến lược
an toàn. Cách thức thông báo công khai là: “Shelter for Severe Weather! Drop,
Cover and Hold” (“Trú ẩn cho Thời tiết Khắc nghiệt! Thả, Che và Giữ”) (Nếu thời
gian cho phép, hãy di chuyển đến các địa điểm trú ẩn được xác định trước) và“
Shelter for Hazmat.” (“Trú ẩn cho Hazmat”) Học sinh và nhân viên sẽ được giữ
trong tòa nhà; cửa sổ và cửa ra vào sẽ đóng; và tất cả các hệ thống thông gió
sẽ được tắt. Được phép có những chuyển động hạn chế. Nơi trú ẩn tại chỗ là
hiệu quả nhất trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến các vật liệu nguy
hiểm tạo ra hơi độc bên ngoài cơ sở.
REUNIFICATION: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ ĐOÀN TỤ ĐƯỢC VỚI CON
TÔI?
Phụ huynh / người giám hộ sẽ được nhà trường
hoặc các quan chức an toàn công cộng hướng
dẫn thông qua trang web của học khu,
Skyward, Twitter và / hoặc Facebook đến vị
trí cụ thể của con họ. Học sinh sẽ CHỈ được
trao trả cho phụ huynh / người giám hộ,
những người được cho là liên hệ khẩn cấp
và những người xuất trình giấy tờ tùy thân
có hình như bằng lái xe, thẻ quân nhân
hoặc hộ chiếu. Quá trình đoàn tụ có thể tốn
nhiều thời gian, vì vậy các bậc phụ huynh hãy
kiên nhẫn.
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SAU MỘT TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
•

Lắng nghe và ghi nhận mối lo ngại của con quý vị và tham gia tư vấn về các dịch
vụ ứng phó của GISD nếu cần: www.garlandisd.net/responsiveservices

•

Bảo đảm rằng con quý vị được an toàn và tạo ra một môi trường gia đình yên
tĩnh bằng cách sử dụng các tài nguyên học tập cảm xúc xã hội (SEL) của GISD:
www.garlandisd.net/sel

•

Tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc yêu cầu dịch vụ tư
vấn nếu mối lo ngại vẫn còn: www.garlandisd.net/virtualcounselor
CÁC NGUYÊN TẮC BẢO MẬT CỦA ĐẢO
GARLAND
1. Dạy khi cửa lớp đóng & khóa. Quyền truy cập
hạn chế sẽ cứu mạng sống.
2.
Tích cực tương tác với tất cả khách viếng
thăm. Bất kỳ ai không mang giấy tờ tùy thân sẽ được
đưa đến văn phòng lễ tân để được hỗ trợ.
3.
Tạo ra báo động. Nếu quý vị nhìn thấy điều gì
đó, hãy nói hoặc làm điều gì đó.
4.
Ứng phó với mối đe dọa lớn hơn. Ví dụ, ở yên
trong trạng thái phong toả khi có chuông báo cháy
trừ khi bạn nhìn thấy khói hoặc lửa.
NẾU THẤY ĐIỀU GÌ ĐÓ, HÃY NÓI HOẶC LÀM GÌ
ĐÓ
Hai phương pháp thành công nhất trong việc ngăn
chặn bạo lực học đường là (1) mối quan hệ tích cực
của người lớn với học sinh, và (2) học sinh và phụ
huynh nhận thấy điều gì đó không ổn và báo cáo kịp
thời.

Học sinh và phụ huynh tại GISD được khuyến khích báo cáo bất kỳ điều gì đáng ngờ với
đường dây chỉ báo ẩn danh 24 giờ của chúng tôi, Cảnh báo ẩn danh:
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www.garlandisd.net/anonymousalerts Tải xuống ứng dụng và nhập mã kích hoạt
“garlandisd”.
Tất cả các chỉ báo đều được tiếp nhận nghiêm túc và điều tra ngay lập tức - bất kể thời
gian nào trong ngày. Số điện thoại của Điều phối GISD là 972-494-8911. GISD cũng có
một trung tâm điều phối an ninh có người làm việc nhận các cuộc gọi khẩn cấp 24 giờ
một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.
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