
Tại Học khu Công lập Denver, sự an toàn của các em học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu 
của chúng tôi. Ban An toàn của DPS làm việc trực tiếp với Sở Cảnh sát Denver nhằm phối hợp 
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trường học. Với gần 200 trường học nằm rải rác 
toàn thành phố và do đặc thù môi trường đô thị, chúng tôi thường xuyên ban hành các biện 
pháp phòng ngừa nhằm duy trì sự an toàn cho các cộng đồng trường học. 
 

Việc thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động và mục tiêu chung bao gồm cả việc 
đảm bảo các gia đình có thể hỗ trợ con em mình và các nhân viên của học khu trong trường hợp 
khẩn cấp. 

Hướng dẫn Thông tin dành cho Gia đình  
Học sinh trong Trường hợp Khẩn cấp 

DPS đang làm gì để giúp đỡ các trường chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp?  
 Tiến hành tập huấn hằng năm cho các nhóm ứng phó khẩn cấp tại trường về các thủ tục khẩn cấp.  
 Hỗ trợ các trường hoàn tất các kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho tòa nhà khu trường của họ. 
 Kết hợp với Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Denver lên kế hoạch ứng phó. 
 
 

Gia đình học sinh có thể làm gì để hỗ trợ?  
 Nói chuyện với con em quý vị về các thủ tục ứng phó khẩn cấp tại trường học để các em biết được 

chuyện gì sẽ xảy ra trong trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng. Quý vị có thể tìm hiểu thông 

tin này thông qua nhân viên tiếp tân của mỗi trường.  

 Luôn cập nhật thông tin liên lạc khẩn cấp của con em quý vị với nhà trường cũng như trên Cổng 

thông tin dành cho Phụ huynh (https://myportal.dpsk12.org). Học sinh sẽ không được rời khỏi 

trường cùng với những người chưa được ủy quyền và chúng tôi sẽ không thể liên lạc với quý vị 

trong trường hợp khẩn cấp nếu thông tin liên lạc của quý vị không chính xác hoặc không được 

cập nhật. 

 Nếu con em quý vị có sử dụng thuốc, vui lòng đảm bảo các em có đủ lượng thuốc cho tối thiểu 
3 ngày tại trường. 

 

Trường học làm gì để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp? 
Các trường được yêu cầu chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng bằng cách thực hiện 
các hành động sau: 
 Gửi kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho Trường ban Quản lý Tình huống Khẩn cấp của Ban An toàn 

DPS trong vòng hai tuần đầu tiên của năm học. 
 Đạt được chứng chỉ hằng năm cho các nhóm ứng phó khẩn cấp của trường. Tất cả thành viên của 

nhóm ứng phó khẩn cấp đều phải tham gia các lớp học trực tuyến dưới sự chỉ đạo của Ban An 
toàn để nắm vững các thủ tục khẩn cấp. 

 Thực hiện các đợt tập luyện ứng phó trên toàn trường dưới sự giám sát của Ban An toàn nhằm 
đảm bảo mọi học sinh và nhân viên đều biết cách ứng phó một cách an toàn và đúng lúc. Các đợt 
thực tập trong trường hợp hỏa hoạn được hoàn tất hằng tháng trong suốt cả năm học. Các đợt 
thực tập về bế quan, niêm phong khóa cửa trường học và nơi trú ẩn tại chỗ được thực hiện trong 
vòng 30 ngày đầu tiên của mỗi học kỳ. 

 Các nhóm ứng phó khẩn cấp cũng như toàn bộ nhân viên phải tham dự các đợt tập huấn dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Ban An toàn. 

Học khu Công lập Denver Ban An toàn 
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Thông tin quý vị cần biết về các trường hợp khẩn cấp tại 
trường học:  
 

Niêm phong khóa cửa trường học (lockout) là gì? 
Trường học sẽ được niêm phong khóa cửa khi xảy ra vấn đề về an toàn nhưng chưa 

đến mức đe dọa trực tiếp đến trường học. Ví dụ: cảnh sát đang truy đuổi một chiếc xe 

ở khu vực xung quanh trường học và Ban An toàn DPS quyết định trường nên niêm 

phong khóa cửa để phòng ngừa. Trong trường hợp niêm phong khóa cửa, học sinh và 

nhân viên vẫn ở bên trong khuôn viên trường học và các hoạt động của trường vẫn có 

thể tiếp tục diễn ra bình thường. Việc niêm phong khóa cửa trường học chỉ đơn giản là 

nội bất xuất, ngoại bất nhập; học sinh và nhân viên khó có thể nhận thấy sự khác biệt 

trừ phi việc niêm phong khóa cửa này gần sát với thời gian chuyển tiếp giữa các môn 

học. 

Bế quan, dừng hoạt động trường học (lockdown) là gì?  
Trường học sẽ bế quan, dừng hoạt động khi xảy ra vấn đề về an toàn có nguy cơ đe 
dọa đến trường học. Ví dụ: cảnh sát truy đuổi một kẻ tình nghi đang chạy trốn và kẻ 
tình nghi này đang ở trong khuôn viên trường học. Lệnh bế quan, dừng hoạt động 
cũng sẽ được ban hành nếu có một mối đe dọa thật sự trong phạm vi trường học. 
Trong trường hợp bế quan, các hoạt động của nhà trường và lớp học sẽ bị dừng lại, 
mọi người ngồi yên, giữ im lặng và tránh để bị nhìn thấy. Học sinh sẽ phải giữ yên lặng 
trong lớp học cho đến khi lệnh bế quan, dừng hoạt động này được dỡ bỏ. 

* Trong cả hai trường hợp niêm phong khóa cửa và bế quan, dừng hoạt động, Ban 
An toàn DPS sẽ phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp xác định thời điểm 
thích hợp để mở cổng trường. 
 

Nơi trú ẩn tại chỗ là gì?    
Nơi trú ẩn tại chỗ là trường hợp học sinh và nhân viên trú ẩn ở một nơi an toàn trong 
trường. Đó có thể là một lớp học hoặc hành lang. Tình huống này xảy ra khi có mối 
nguy hiểm, chẳng hạn như một cơn lốc xoáy hoặc cảnh báo thời tiết nguy hiểm, mà 
Ban An toàn, với sự hỗ trợ của các cơ quan khác, đã xác định là việc sơ tán hoặc bãi 
học sớm có thể đặt học sinh vào thế nguy hiểm.  
 

Sơ tán là gì?   
Trường học sẽ được sơ tán khi học sinh được huy động rời khỏi trường nhằm ngăn 
chặn thiệt hại hoặc thương tích do tình huống nguy hiểm bên trong trường học, ví dụ 
như có hỏa hoạn.  
 

Địa điểm đoàn tụ là gì?  
Địa điểm đoàn tụ là nơi tạm lánh của học sinh sau khi các em được di tản khỏi trường 
nhằm ngăn chặn thiệt hại hoặc thương tích do một tình huống nguy hiểm bên trong 
hoặc ngoài trường học. 



Làm sao tôi biết được lúc nào trường học của con tôi đang niêm phong và 
bế quan? 
Mục tiêu của chúng tôi là quan tâm đến nhu cầu của các gia đình, đồng thời truyền đạt thông tin chính xác 
và kịp thời mà không làm gián đoạn các hoạt động ứng phó hoặc gây bất lợi cho các hoạt động điều tra. Bên 
cạnh đó, điều quan trọng là tạo sự cân bằng giữa nhu cầu liên lạc và nguy cơ tạo thêm sự lo lắng hoặc bất 
an cho học sinh, nhân viên và gia đình.  
 

Trong trường hợp niêm phong khóa cửa, quy trình của chúng tôi là lãnh đạo nhà trường sẽ quyết định mức 
độ liên lạc cần thiết cho cộng đồng trường học. Nếu trường học niêm phong khóa cửa gần với thời điểm tan 
trường hoặc thời điểm vào học hoặc nếu việc đóng cửa gây ảnh hưởng đến các gia đình, chúng tôi sẽ kiến 
nghị lãnh đạo nhà trường gửi thông báo đến các gia đình. Hình thức liên lạc sẽ do lãnh đạo nhà trường quyết 
định dựa vào mức độ ưu tiên sử dụng các hình thức này của các gia đình trong trường. 
 

Đối với trường hợp bế quan, Ban Truyền thông DPS điều phối các thông báo cho phụ huynh cùng với sự cộng 
tác của lãnh đạo nhà trường. Do việc bế quan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường hoạt 
động bình thường của nhà trường, việc thông báo đến các gia đình là thật sự quan trọng. Trong hầu hết các 
trường hợp, DPS sử dụng công cụ gọi điện tự động và hệ thống email để gửi thông báo đến các gia đình về 
trường hợp bế quan. Điều quan trọng là thông tin liên lạc khẩn cấp của con em quý vị luôn được cập nhật 
cho nhà trường và trên Cổng thông tin dành cho Phụ huynh. 
 

Tôi nên làm gì nếu trường học của con tôi niêm phong khóa cửa/bế quan?  
Nếu quý vị được thông báo về tình trạng niêm phong khóa cửa/bế quan tại trường học của con em quý vị, 
quý vị vui lòng không đến trường. Hãy ở lại nơi quý vị có thể nhận được thêm thông báo về tình hình của con 
em quý vị. Học sinh sẽ không được rời khỏi trường cho đến khi sự cố kết thúc hoặc hiện trường đã đủ an 
toàn để mở cổng cho học sinh ra về. Mặc dù không thường xuyên xảy ra, quý vị nên sẵn sàng cho việc đón 
con em mình tại địa điểm đoàn tụ nếu các em đã được đưa khỏi trường học. 
 

Bằng cách luôn cập nhật thông tin liên lạc của quý vị trong Cổng thông tin dành cho Phụ huynh (https://
myportal.dpsk12.org), quý vị sẽ nhận được email tự động và cuộc gọi tự động khi có trường hợp khẩn cấp tại 
trường học. Hãy nhớ chọn nhận thông báo khẩn cấp trong tài khoản Cổng thông tin dành cho Phụ huynh của 
quý vị.  
 

Điều Nên và Không nên làm trong trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng: 
 NÊN truy cập trang web của DPS để cập nhật thông tin (www.dpsk12.org). Đồng thời kiểm tra Twitter 

(@DPSNewsNow) và Facebook (@DenverPublicSchools) của DPS do đây thường là những kênh thông tin 
ưu tiên được sử dụng trong các trường hợp khủng hoảng. 

 NÊN gọi điện thoại cho Đường dây nóng của Dịch vụ Giải đáp Thắc mắc của Phụ huynh Học sinh DPS 
theo số 720-423-3054. 

 NÊN Lắng nghe các thông tin liên quan đến việc gặp mặt đoàn tụ với con em quý vị nếu các em đã được 
đưa ra khỏi trường. Hãy nhớ mang theo ID hợp lệ do chính phủ cấp của quý vị khi đến địa điểm đoàn tụ. 
Xin lưu ý trường hợp đoàn tụ này sẽ không xảy ra thường xuyên. 

 KHÔNG ĐƯỢC đến trường của con em quý vị trừ phi được thông báo. Điều này có thể gây tắc nghẽn giao 
thông và cản trở hoạt động của nhân viên cứu hộ. 

 KHÔNG ĐƯỢC gọi điện thoại cho con em quý vị hoặc cho trường mà con em quý vị đang theo học. Có 
quá nhiều cuộc điện thoại có thể gây tắc nghẽn hệ thống điện thoại và cản trở các kênh liên lạc khẩn 
cấp. 

Ban An toàn sẽ bảo vệ học sinh, nhân viên, các bên liên quan và tài sản 
nhà trường thuộc Học khu Công lập Denver. Dưới sự lãnh đạo của Trưởng 
ban Michael Eaton, ban có hơn 100 thành viên gồm các điều tra viên, sĩ 
quan tuần tra có trang bị vũ khí, nhân viên điều phối, chuyên gia về ứng 
phó khẩn cấp, kỹ thuật viên an toàn và nhân viên an toàn trong các 
khuôn viên trường học. Ban hoạt động 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi 
tuần và 365 ngày mỗi năm. 


