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Trường Tiểu Học Capitol Hill thực tập phản ứng 
toàn trường đối với trường hợp khẩn cấp 
Trong trường hợp hoả hoạn, các học sinh biết cách rời khỏi trường học theo sự chỉ dẫn của giáo 
viên. Trong trường hợp động đất, các học sinh biết tự núp dưới bàn và bảo vệ đầu và cổ. Nhưng 
những gì xảy ra sau những sự kiện đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu trường học bị sụp đổ hoặc bị cháy, 
để các học sinh và nhân viên không có cách liên lạc với cha mẹ và gia đình? 

Tuần trước, Trường Tiểu Học Capitol Hill cố gắng trả lời những câu hỏi chính xác đó. 

Hiệu trưởng Joy Williams quyết định thực tập thủ tục của trường về "đoàn tụ" học sinh với gia 
đình sau một trường hợp khẩn cấp. Trường hợp khẩn cấp là bất cứ điều gì khiến cho các học 
sinh không theo lịch trình bình thường hoặc các hoạt động của trường, như hỏa hoạn, bão 
tuyết, động đất hoặc có người bắn súng. Để thực tập, và để giữ cho các học sinh càng bình tĩnh 
càng tốt, cô Williams đã quyết định nói với các học sinh rằng họ đang thực tập đoàn tụ sau trận 
động đất. 

"Chúng tôi đã học hỏi rất nhiều về phản ứng đối với trường hợp khẩn cấp toàn trường khi phát 
triển kế hoạch đoàn kết của chúng tôi", cô Williams nói. "Để bảo đảm rằng cuộc thực tập này  
xảy ra suôn sẻ, chúng tôi phải tìm kiếm các mối nguy tiềm ẩn trong toàn bộ tòa nhà của chúng 
tôi và hình dung tất cả những cách việc đoàn tụ có thể bị trục trặc hoặc sai lầm. Chỉ cần làm việc 
thực tập đó tăng cường khả năng của chúng tôi để phục vụ các học sinh một cách hiệu quả trong 
trường hợp khẩn cấp. " 

Vào ngày 14 Tháng Mười Một, các gia đình đã được chọn để tham gia vào cuộc thực tập xếp 
hàng bên ngoài lối vào phòng tập thể dục, chờ đợi đến 1 giờ chiều, khi cuộc thực tập bắt đầu. Có 
rất nhiều gia đình tham gia, xếp hàng dài xung quanh đoạn đường đến phía trước cửa trường..  

Các cha mẹ, người giám hộ và bạn bè gia đình đã điền một mẫu đơn với tên của các học sinh họ 
đến đón về, và đưa vào phòng tập thể dục để kiểm tra với nhân viên đoàn tụ. Nhân viên trong 
phòng tập thể dục gọi cho các giáo viên trong lớp học và các tình nguyện viên đứng tại các hành 
lang để tập hợp lại các nhóm trẻ em, anh chị em hoặc bạn bè chờ đợi đoàn tụ với gia đình, và 
đưa họ đến phòng tập thể dục. Các người lớn đón các trẻ em nộp đơn họ đã điền, ký kết rằng họ 
đón đúng các trẻ em về như đã điền trong đơn. 

Cô Williams nói: "Tổng quát, việc thực tập diễn ra cực kỳ tốt. Chúng tôi đã có thể đoàn tụ tất cả 
những đứa trẻ trong khoảng 45 phút, và chỉ có một học sinh khóc lúc đi về - em đã rất buồn vì 
không được học lớp toán học ngày hôm nay." 

Cô Williams tin rằng các cuộc thực tập đoàn tụ nên được thực hiện trên toàn sở học chánh và 
sẵn sàng phục vụ như một nguồn lực cho các hiệu trưởng khác. 
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"Theo sự hiểu biết của tôi chúng tôi chỉ là trường học thứ ba thực tập việc đoàn tụ", cô nói. "Tôi 
đề nghị tất cả các trường học trong sở học chánh ít nhất phải trải qua một quá trình lập kế 
hoạch cho việc đoàn tụ.  Chỉ riêng một điều đó sẽ giúp cho các trường chuẩn bị tốt hơn để phục 
vụ cộng đồng của họ trong trường hợp khẩn cấp. " 

-Laura Hanson 
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