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Giữ an toàn cho các học sinh và nhân viên của 
chúng tôi 
Các gia đình và nhân viên thân mến, 

Con tim tôi nặng trĩu cùng chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch tại 
trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Florida hôm thứ Tư. Tôi muốn cộng đồng của 
chúng ta biết rằng nền tảng của những gì chúng tôi làm hàng ngày tại Sở Học Chánh Portland là 
cung cấp một môi trường học tập an toàn cho các học sinh của chúng tôi. PPS liên tục cố gắng 
để chuẩn bị cho các học sinh và nhân viên của chúng tôi cách phản ứng một cách hiệu lực và 
hiệu quả với các tình huống khẩn cấp. 

Là một phần của kế hoạch ứng phó nhiều mối nguy hiểm của Sở Học Chánh, các trường phải 
thực hiện hai cuộc tập luyện khóa cửa trường mỗi năm học vào mùa thu và mùa xuân. Sau đây 
là những mong muốn phản ứng từ các học sinh và nhân viên nếu có nguy cơ trực tiếp trong và 
ngoài trường. 

Khoá cửa trường (Lockout): bảo vệ chu vi chung quanh trường  

• Học sinh - Trở vào và ở lại bên trong trường học. Học tập như thường lệ bên trong lớp học. 

• Giáo viên - Mang mọi người vào bên trong trường. Chắc chắn cửa ra ngoài đuợc khoá 
lại.   Tăng sự nhận thức tình huống. Điểm danh.  

Khoá cửa phong toả trường (Lockdown): Khoá cửa, tắt đèn, đi trốn 

• Học sinh - Di chuyển. Đi trốn.  Giữ im lặng. 

• Giáo viên - Vào lớp học. Khóa cửa. Che cửa sổ, tắt đèn. Trốn. Giữ im lặng. Chờ cho các người 
sơ cứu viên. Điểm danh. 

Đội phản ứng: khởi động đội khẩn cấp trường học  

 • Học sinh - Trở lại lớp học.   

 • Giáo viên - Trở lại lớp học. Điểm danh. Tăng sự nhận thức tình huống. Học tập như thường lệ 
trong lớp học.  

Chúng tôi đã thực hiện một số khoản đầu tư cho sự an ninh trong các trường của chúng tôi bao 
gồm cải thiện truyền thông, cài đặt kiểm soát truy cập và các hệ thống giám sát bằng video và 
tăng thêm các nhân viên An Ninh Bảo mật trong trường. Những khoản đầu tư an toàn trong các 
trường của chúng tôi sẽ tiếp tục với khoản tiền trái phiếu năm 2017. Ngoài ra, tất cả các thủ tục 
khẩn cấp của chúng tôi được phân tích mỗi năm để xem xét theo thực hành tốt nhất trong 
nước. 
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PPS xúc tiến một môi trường an toàn bằng cách khuyến khích và trao quyền cho các học sinh của 
chúng tôi báo cáo bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy không an toàn. Các học sinh có thể báo cáo 
các mối quan tâm nặc danh đến đường giây an toàn (SafeOregon Tip Line), nói chuyện với một 
người lớn tin cậy, gọi cho Trung Tâm Quận Multnomah (Multnomah County Call Center) số 503-
988-4888 hoặc 911. 

Chúng tôi cũng làm việc rất chặt chẽ với Sở cảnh sát Portland trong một nỗ lực tiếp tục để giữ 
cho các học sinh và nhân viên của chúng tôi an toàn. 

George Weatheroy, Giám đốc Dịch vụ An ninh PPS 

 

http://safeoregon.com/report-a-tip/
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