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Trú ẩn tại chỗ là gì? 
Trú ẩn tại chỗ là một đối phó khẩn cấp khi có nguy hiểm trong cộng đồng trường học hoặc gần khu vực trường 
học. Nó tăng cường nhận thức của nhân viên về những gì đang xảy ra trong trường hoặc trong khu vực xung 
quanh trường học. Nếu nguy hiểm hoặc mối đe dọa đối với trường học sắp xảy ra, nơi trú ẩn sẽ chuẩn bị cho 
trường học chuyển sang trạng thái khóa cửa một cách nhanh chóng. Trú ẩn tại chỗ cũng có thể được sử dụng để 
giữ học sinh trong lớp học để đối phò với một tình huống khẩn cấp về y tế hay an toàn, hay để ứng phó với một 
sự kiện sinh học, hóa học hoặc phóng xạ. 

 
Chúng ta thực hiện những hành động nào trong thời gian trú ẩn tại chỗ? 

• Nhân viên khóa cửavà giám sát tất cả các cửa bên ngoài. 
• Lớp học tiếp tục giảng dạy. 
• Nhân viên điểm danh và xem xét bất kỳ sự khác biệt nào. 
• Cho phép đi ra hành lang hoặc di chuyển trong hành lang bị hạn chế. 
• Học sinh sẽ không chuyển sang các lớp học, nhưng sẽ ở lại lớp học hiện tại cho đến khi việc trú ẩn 

tại chỗ được hủy bỏ. 
• Ban giám đốc sẽ thông báo để cung cấp thông tin an toàn khi cần thiết. 

 
Nhân viên thực hiện những hành động nào trong thời gian trú ẩn tại chỗ? 

• Nhân viên khóa cửa và giám sát tất cả các cửa bên ngoài. 
• Lớp học tiếp tục giảng dạy. 
• Nhân viên điểm danh và xem xét bất kỳ sự khác biệt nào. 
• Cho phép đi ra hành lang hoặc di chuyển trong hành lang bị hạn chế. 
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tại chỗ được hủy bỏ. 
• Ban giám đốc sẽ thông báo để cung cấp thông tin an toàn khi cần thiết. 

 
Học sinh thực hiện những hành động gì trong thời gian trú ẩn tại chỗ? 

• Học sinh sẽ tiếp tục với việc giảng dạy trong lớp học. 
• Học sinh sẽ không chuyển sang các lớp học, nhưng sẽ ở lại lớp học hiện tại cho đến khi việc trú ẩn 

tại chỗ được hủy bỏ. 
 
Khóa cửa là gì? 
Khóa cửa là một phản ứng khẩn cấp đối với một mối nguy hiểm đe dọa tính mạng sắp xảy ra trong hoặc xung 
quanh sân trường, nơi tất cả học sinh và nhân viên được giữ ở những vị trí an toàn. 

 
Nhân viên thực hiện những hành động nào trong khi khóa cửa? 

• Đi nhanh qua khu vực ngay bên ngoài lớp học, nếu thấy an toàn và có thể thực hiện được, cho bất kỳ 
học sinh và nhân viên nào và cho phép họ vào lớp học. 

• Nhân viên trong trường nhưng ngoài lớp học hay văn phòng nên đi đến một địa điểm an toàn gẩn 
nhất. 

• Nhân viên ngoài tòa nhà của trường học nên đến một địa điểm an toàn đã được xác định (chỉ định 
trong kế hoạch khẩn cấp của trường) xa tòa nhà. 

• Chỉ dẫn các học sinh đến một góc an toàn của phòng, tránh xa cửa ra vào và cửa sổ. 
• Khóa và giữ cửa an toàn. 
• Che cửa sổ và đóng màng. 
• Tắt đèn. 
• Tắt các thiết bị điện tử. 
• Sử dụng Chromebook/máy điện toán xách tay cho mục đích tham dự và liên lạc, nếu an toàn và thực 

hiện được. 
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• Đừng để ý đến tiếng chuông báo động và chuông reo. 
• Chờ thêm chỉ thị. 

 
Học sinh thực hiện những hành động nào trong khi khóa cửa? 

• Di chuyển đến góc an toàn nhất của phòng mà giáo viên đã xác định, tránh xa cửa ra vào và cửa sổ. 
• Khi ở bên trong tòa nhà nhưng bên ngoài lớp học hoặc văn phòng khi có lệnh khóa cửa, học sinh và 

nhân viên nên di chuyển đến vị trí an toàn gần nhất. 
• Học sinh ngoài tòa nhà của trường học nên tuân theo các hướng dẫn của nhân viên và chuyển đến 

một địa điểm an toàn đã được xác định trước. 
• Tắt tất cả các thiết bị điện tử. 
• Tuân theo hướng dẫn của giáo viên hoặc nhân viên. 
• Giữ im lặng và chờ thêm hướng dẫn. 

 
Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ, tôi có thể làm gì để hỗ trợ sự an toàn của học sinh trong thời 
gian khóa cửa? 

• Cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp trong Synergy để chúng tôi có thể cập nhật thông tin cho quý vị. 
• Có những cuộc trò chuyện liên tục với con về sự an toàn của trường học và sự chuẩn bị cho trường 

hợp khẩn cấp. 
• Khuyến khích con thực hiện các tập sự một cách nghiêm trọng và hỏi nhân viên bất kỳ câu hỏi nào 

để giúp các em chuẩn bị thật tốt. 
• Hiểu rằng cơ quan pháp luật và/hoặc những người cấp cứu khẩn cấp sẽ đến tại chỗ và chỉ huy các 

tình huống khẩn cấp. 
• Giữ bình tĩnh và yên tâm trong mọi giao tiếp với con trong trường hợp khẩn cấp. 
• Khuyến khích con làm theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường để tránh nhầm lẫn hoặc thêm rủi ro 

về an toàn. 
• Nếu viên chức nhà trường yêu cầu phụ huynh đến đón con em, yêu cầu mang theo giấy kiểm tra để 

con quý vị có thể được giao cho quý vị. 
 
Làm thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được liên lạc trong thời gian bị khóa cửa? 

• Quý vị sẽ nhận được thông tin càng sớm càng tốt sau khi bắt đầu khóa cửa. 
• Mục tiêu của chúng tôi là liên lạc trong vòng 20 phút, với thông tin cập nhật thường xuyên nếu có thể. 
• Thông tin ban đầu này sẽ được chia sẻ bằng cách sử dụng hệ thống ConnectEd qua cuộc gọi điện 

thoại, tin nhắn văn bản và email. 
 
Tôi sẽ nhận được thông tin liên lạc như thế nào sau khi bị khóa cửa? 

• Quý vị sẽ nhận được một liên lạc tiếp theo cung cấp thông tin chi tiết về trường hợp khẩn cấp và các 
nguồn thông tin sẵn có cho học sinh/phụ huynh. 

• Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của sự liên lạc hai chiều. Xin lưu ý rằng nếu quý vị hoặc con có 
những lo lắng nghiêm trọng đối với trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng, hãy liên lạc trực tiếp với 
trường học của con để biết thông tin và hướng dẫn. 

 
Các hỗ trợ nào sẽ có cho con tôi sau các tình huống khẩn cấp mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của em? 

• Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, đặc biệt nhận biết và giải quyết chấn thương, sẽ hợp tác với 
ban giám đốc trường để cung cấp các dịch vụ thích hợp. 

• Học sinh sẽ có sự tiếp cận nguyên vẹn với thầy cố vấn để hỗ trợ sức khỏe tình cảm xã hội của em. 
• Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho cộng đồng khi chúng tôi xác minh thông tin. 
• Giáo viên sẽ thể hiện sự linh hoạt với các bài học như bài thi/trắc nghiệm. 
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