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Di Tản 
(Evacuation)
Là gì: Một thủ tục an toàn được sử dụng 
để thoát khỏi trường học khi quá nguy 
hiểm để ở lại trong trường (ví dụ như lửa, 
mùi gas, v.v.) 

Làm thế nào: Học sinh và nhân viên ra 
khỏi toà nhà của trường đến một địa điểm 
được chỉ định cách xa trường. Các nhân 
viên an toàn công cộng sẽ chỉ định khi nào 
thì được phép vào lại trường.

Trú Ẩn Tại Chỗ 
(Shelter in Place)
Là gì: Một thủ tục an toàn được sử dụng khi có một sự kiện 
chấp pháp nghiêm trọng trong cộng đồng xung quanh trường 
hoặc khi các dịch vụ khẩn cấp cần không bị cản trở để vào trong 
trường giải quyết một vấn đề y tế hoặc một sự kiện đã được 
kiềm chế. Chỉ thị vẫn tiếp tục trong suốt cuộc Trú Ẩn Tại Chỗ.

Làm thế nào: Trong cuộc Trú Ẩn Tại Chỗ liên quan đến tình 
hình trong trường, các học sinh vẫn ở trong lớp học (hoặc khu 
vực được chỉ định) trong khi vấn đề được giải quyết bởi nhân 
viên cấp cứu. Nếu sự kiện xảy ra ở cộng đồng xung quanh, các 
sinh hoạt ngoài trời được đưa vào bên trong và cửa bên ngoài 
vẫn khóa.

SẴN SÀ NG ĐỐI  PH Ó VỚI  
T R Ư Ờ N G  H Ợ P  K H Ẩ N  C Ấ P

Khóa Cổng với Các Lựa Chọn 
(Lockdown with Options)
Là gì: Một thủ tục an toàn được đặt ra bởi cơ quan thực thi pháp luật cho các tình trạng khẩn cấp liên quan đến một cuộc tấn 
công vào trường bởi một hay nhiều cá nhân mang vũ khí. Maryland đã thông qua Đạo Luật An Toàn để Học Tập 2018 (Safe to 
Learn Act of 2018) đòi hỏi thực tập mới này. 

Làm thế nào: Học sinh và nhân viên được huấn luyện về nhận thức tình huống để tham gia vào một trong những chiến lược 
sau đây để được an toàn:
 »  Giữ an toàn bản thân trong một lớp học hoặc đằng sau một cánh cửa khóa kín, che chắn các cửa sổ, tắt đèn và giữ im lặng 
cho đến khi có chỉ thị khác. 

 »Di chuyển nhanh chóng ra khỏi trường vượt ra ngoài ranh giới của sân trường với sự hướng dẫn của nhân viên.

 » Khi tuổi tác thích hợp, hãy sẵn sàng tự vệ như là phương sách cuối cùng. Điều này có thể bao gồm ném một vật gì đó để chia 
trí hoặc gây thương tích cho kẻ tấn công. 

Thủ tục này làm mạnh thêm các quy chuẩn Khoá Cổng truyền thống.

CÁC EM ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Các Trường Công Lập Quận Montgomery cam kết cung cấp một môi trường học tập an toàn và thân 
thiện cho tất cả các học sinh và nhân viên và của chúng ta. Hàng năm, mỗi trường MCPS tiến hành một 

số cuộc thực tập khẩn cấp để đảm bảo học sinh được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.



Tại sao thực tập này cần thiết? 
Trước thảm kịch nổ súng ở trường học năm ngoái, Maryland đã 
thông qua Safe to Learn Act of 2018 (Đạo Luật An Toàn để Học Tập 
năm 2018), đề nghị các cuộc thực tập chống tấn công tích cực nên 
được sửa đổi và tiến hành phù hợp với những thay đổi gần đây với 
các thực tập tốt nhất được phát triển bởi các cơ quan thực thi pháp 
luật và các khu học chánh khác. Mặc dù dữ liệu cho thấy các trường 
học là một trong những nơi an toàn nhất, chúng ta phải thận trọng 
trong việc giữ an toàn cho các trường của mình.

Sự khác biệt giữa thực tập Khóa Cổng với Các 
Lựa Chọn và Khóa Cổng mà chúng ta đã làm 
trong nhiều năm qua là gì? 
Khóa Cổng với Các Lựa Chọn  là một cải tiến của thủ tục khóa cổng 
truyền thống của chúng ta dựa trên những thay đổi trong những thực 
hành tốt nhất.  Mặc dù bước an toàn nhất để thực hiện khi có kẻ tấn 
công tích cực tại nơi là vào một lớp học được khóa, Lockdown with 
Options phác thảo các chiến lược an toàn cho học sinh và nhân viên 
khi họ không thể vào được lớp học.  

Các chiến lược bao gồm di chuyển nhanh chóng ra khỏi ranh giới 
của sân trường nếu có cơ hội để làm như vậ y.  Nhân viên và học 
sinh (khi tuổi tác thích hợp) cũng cần hiểu rằng họ nên chuẩn bị để 
tự vệ cho chính mình như một phương sách cuối cùng. Điều này có 
thể bao gồm ném một vật gì đó vào kẻ tấn công để chia trí hoặc gây 
thương tích cho anh ta hoặc tấn công kẻ xâm nhập nếu, ví dụ, anh 
ta cố xâm nhậ p vào một lớp học.

Khi nào các trường sẽ tiến hành một cuộc thực 
tập?
Tất cả nhân viên của trường sẽ được huấn luyện trong các học kỳ một 
và hai sau đó là các cuộc thực tập của học sinh ở một số trường trong 
tam cá nguyệt thứ hai hoặc trong học kỳ thứ hai. Mỗi trường sẽ thông 
báo cho cộng đồng của mình khi việc huấn luyện học sinh diễn ra.

Nếu học sinh rời khỏi trường, các em nên đi 
đâu và làm thế nào để biết khi nào sẽ trở lại? 
Với sự hướng dẫn của nhân viên, học sinh nên di chuyển thật nhanh 
vượt ra khỏi ranh giới của trường đủ xa để không thể nhìn thấy 
trường. Học sinh đã rời trường nên gọi 911 và cũng nên liên lạc với 
gia đình để cho gia đình biết các em đang ở đâu.  Nhà trường cần 
báo cáo về các học sinh, vì vậy các em nên chạy đủ xa để được an 
toàn, nhưng cũng đủ gần để trở lại trường khi an toàn.

Khi cơn nguy hiểm đã qua, cảnh sát hoặc nhân viên sẽ đi đến ranh 
giới của trường để bảo học sinh trở về, và học sinh nên kiểm tra điện 
thoại di động để biết thông báo qua truyền thông.  MCPS đang tìm 
tòi các phầ n mề m ứng dụng khác nhau để giúp liên lạc trong các tình 
trạng khẩn cấp như vậy.

Tại sao chúng ta thực hiện một buổi tập luyện 
với học sinh thay vì một cuộc thực tập  tích cực 
hơn, trong đó học sinh sẽ thực sự ẩn nấp hoặc 
chạy khỏi trường?

Khóa Cổng với Các Lựa Chọn là một thay đổi đáng kể có thể gây 
căng thẳng và lo lắng, vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận chu đáo 
trong cách chúng ta chuẩn bị nhân viên và học sinh cho các quy 
chuẩn mới. Ngoài ra, thực tập Khóa Cổng với Các Lựa Chọn đòi hỏi 
nhân viên và học sinh phải nhanh chóng quyết định trốn trong lớp 
học hoặc văn phòng hay rời khỏi trường. Suy nghĩ này được gọi là 
nhận thức tình huống là nhận thức và phân tích về môi trường xung 
quanh có thể ảnh hưởng đến cách hành xử của một người. Các buổi 
huấn luyện với nhân viên và học sinh sẽ nhấn mạnh vào nhận thức 
tình huống.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP
KHÓA CỔNG VỚI CÁC LỰA CHỌN


