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An Toàn Là Trên Hết  
 
Duy trì  một môi trường 
học lành mạnh  
 

Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên GCPS 

là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Dưới đây là một số lời 

khuyên quý vị cần biết cùng một vài cách mà quý vị và gia 

đình quý vị có thể trợ giúp.  

Mọi người đều đóng góp một phần vào việc duy trì một môi trường 
học đường lành mạnh! Học sinh có thể giúp đỡ bằng cách rửa tay 
thường xuyên, dùng khăn giấy để che khi ho và hắt hơi, và ở nhà 
nếu bị ốm. Cần phải đeo mặt nạ trong các trường học và cơ sở của 
GCPS và trên xe buýt của trường. 
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An toàn  

 
Đường Dây 

Bí mật 
 

Gọi hoặc nhắn 
tin  

770-822-6513 

 

Giúp đỡ giữ an 

toàn cho trường 

học  

 
Nếu bạn nghĩ 

hoặc biết rằng ai 
đó đang mang vũ 
khí, thuốc, hoặc 
rượu vào nhà 
trường, xin gọi 
hoặc nhắn tin 

trong đường dây 
bí mật. Bạn không 
cần phải cung cấp 

tên của bạn. 

 

Đảm bảo rằng trường học của con bạn có thông tin liên hệ cập nhật cho bạn. 

 

Phản Ứng với Bế Quan và Tản Cư 
Nếu trường học của con bạn đang đặt trong tình trạng 

khóa cửa hoặc sơ tán, xin vui lòng không đến trường. 

Lưu lượng quá đông có thể cản trở nỗ lực thực thi pháp luật 

hoặc phản ứng khẩn cấp. Trường sẽ liên lạc với bạn để 

cho biết cách tiến hành. 

• Các trường học tiếp tục khóa cửa khi các quan chức 

trường học và cơ quan thực thi pháp luật địa phương 

xác định rằng các điều kiện bên ngoài hoặc bên trong 

trường học là không an toàn. Không ai được vào hoặc 

ra khỏi trường cho đến khi bãi khóa được dỡ bỏ. Điều 

này có thể trì hoãn thời gian sa thải. 

• Khóa mềm xảy ra khi các điều kiện bên ngoài trường 

học không an toàn. Học sinh và nhân viên tiếp tục một 

ngày học bình thường, nhưng ở trong tòa nhà. 

• Khóa cứng xảy ra khi điều kiện bên trong trường 

không an toàn. Học sinh và nhân viên vẫn ở trong 

lớp học và các quy trình an toàn được tuân thủ cho 

đến khi khóa cửa được dỡ bỏ. Để đảm bảo an toàn, 

học sinh nên tắt hoặc tắt tiếng điện thoại di động 

của mình vì điện thoại đổ chuông có thể cảnh báo 

kẻ xâm lược. 

Các trường học được sơ tán khi môi trường 

không an toàn cho học sinh ở trong tòa nhà.  

Để biết thêm thông tin về an toàn trường 

học, hãy xem thông tin An toàn và Bảo mật 

trên trang web GCPS (www.gcpsk12.org). 

Chuẩn Bị cho Thời 
Tiết Khắc Nghiệt 

Khi tình hình thời tiết khắc nghiệt được dự đoán, GCPS sẽ làm 
việc với chính quyền địa phương để theo dõi tình hình hiện tại 
và được dự đoán trong khu vực. 

• Nếu thời tiết xấu được dự báo qua đêm, viên chức của 

GCPS sẽ lái xe qua các con đường và cầu khắp quận để 

đánh giá tình hình. Ngoài ra, học khu đánh giá vấn đề bất 

kỳ về điện có thể tác động lên trường học và hoạt động 

học tập trực tuyến. 

• Các DLD không theo lịch trình và hủy cả ngày thường 

được thông báo trước 6 giờ sáng.  Một khi quyết định 

được đưa ra, học khu đăng tải thông báo đó trên website 

của GCPS, TV của GCPS, trang Facebook của học khu, 

và tài khoản Twitter và Instagram.GCPS cũng sẽ thông 

báo cho các kênh thông tin của khu vực metro-Atlanta và 

cảnh báo cho các gia đình bằng điện thoại và tin nhắn tùy 

chọn qua SchoolMessenger. (Các gia đình phải yêu cầu 

tính năng nhắn tin này.) 

• Khi tình hình thời tiết xấu xảy ra trong ngày 

học, lãnh đạo học khu quyết định cách an toàn và 

hiệu quả nhất để chuyển học sinh về nhà. Trong 

trường hợp các trường học của GCPS tan học 

sớm hoặc hủy bỏ các hoạt động buổi chiều hoặc 

buổi tối, GCPS sẽ thông báo cho phụ huynh và 

các thành viên cộng đồng qua các phương tiện 

truyền thông của trường học địa phương và bằng 

cách gọi điện và nhắn tin trên SchoolMessenger, 

qua các báo cáo gửi đến cho các bản tin truyền 

thông của khu vực metro-Atlanta, và đăng tải trên 

website của GCPS, Facebook, Twitter, và 

Instagram.  

GCPS chỉ thông báo thông tin đóng cửa trường học. Hệ thống trường học không đưa ra thông báo khi trường 

học sẽ đi vào hoạt động theo lịch trình. 

Dùng khăn 
giấy che 
miệng khi ho 
hoặc hắt hơi, 
sau đó ném 
khăn vào 
thùng rác. 
 

Ở nhà khi quý vị bị ốm, trừ khi 
để được nhận chăm sóc y tế. 
 

Thường xuyên 
rửa tay bằng xà-
phòng và nước 
trong thời gian 
tối thiểu là 20 
giây. 
 

http://www.gcpsk12.org

