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Kính gửi cộng đồng PPS,

Mỗi người trong Portland Public Schools đều tin rằng không gian học tập phải an toàn, ổn định và an

ninh, đồng thời chúng ta có trách nhiệm chung để đảm bảo an toàn và sức khỏe của học sinh trong sự
chăm sóc. Chúng tôi nhận thấy rằng các sự việc gần đây, cả ở địa phương và quốc gia, đã làm cộng

đồng của chúng ta lo sợ.

Tổng Giám Đốc Guerrero đã đưa ra một tuyên bố về bạo lực súng đạn và tác động của nó đối với các

trường học của chúng ta, nhưng chúng tôi cũng muốn giải thích cách chúng tôi vừa giữ an toàn cho

trường học, vừa thông báo cho bạn.

Với một mối đe dọa ngay lập tức, ban lãnh đạo trường sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh, tiếp

theo là tìm kiếm sự thật và xác minh thông tin. Đồng thời, nếu cảnh sát phản hồi, họ đang bảo vệ hiện

trường và bắt đầu điều tra. Sau khi có thông tin đáng tin cậy để chia sẻ, thông tin đó sẽ được báo tới

các gia đình bị ảnh hưởng. Trong thế giới của điện thoại di động và phương tiện truyền thông xã hội,

có nghĩa là thông tin có thể đến với phụ huynh thông qua các kênh không thuộc trường học trước khi

lãnh đạo nhà trường liên lạc. Xin biết rằng chúng tôi luôn mong muốn thông báo nhanh nhất có thể
theo yêu cầu của từng thời điểm.

Khi ban lãnh đạo trường biết về bất kỳ mối đe dọa nào - ngay lập tức hoặc theo cách khác - họ mời các

chuyên gia của học khu tham gia vào cuộc đánh giá mối đe dọa. Họ bắt đầu với giám đốc khu vực và có

thể mời trợ lý tổng giám đốc, Dịch vụ Quản lý An ninh và Khẩn cấp hoặc ai đó từ nhóm Thành công &

Sức khỏe Học sinh. Nếu có mối đe dọa sắp xảy ra, nhà trường ngay lập tức sẽ thực hiện kế hoạch ứng

phó khẩn cấp của trường và gọi 911. Chúng tôi cũng có thể tham khảo ý kiến của các cơ quan chính

phủ khác có chuyên môn về mối đe dọa này. Cùng nhau, chúng ta thực hiện các bước thích hợp để thu

thập thêm thông tin, ví dụ như:

● Phỏng vấn học sinh

● Tìm kiếm ở sân trường và các khu vực khác khi cần thiết

● Xem xét các bài đăng hoặc thông tin liên lạc trên mạng xã hội

● Gọi cho phụ huynh hoặc người giám hộ
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Cùng với nhau, các chuyên gia của học khu và lãnh đạo nhà trường xác định phản ứng thích hợp. Nếu

tình huống yêu cầu cần an ninh hoặc điều tra ngay lập tức, lãnh đạo trường sẽ gọi cảnh sát. Nếu có

mối đe dọa ngay lập tức bên trong tòa nhà, trường sẽ bị phong tỏa, nghĩa là tất cả các lớp học sẽ bị
khóa và học sinh/giáo viên sẽ ở trong nhà cho đến khi mối đe dọa được giải quyết. Nếu có một mối đe

dọa ngay lập tức bên ngoài tòa nhà, trường học sẽ chuyển sang vành đai an toàn, gọi là khóa cửa. Có

nghĩa là tất cả các cửa bên ngoài sẽ bị khóa và không ai có thể ra hoặc vào tòa nhà cho đến khi mối đe

dọa được giải quyết. Nếu có mối lo ngại kéo dài, nhóm An ninh PPS có thể bổ sung thêm nhân viên an

toàn khuôn viên trường.

Hầu hết mọi trường hợp, lãnh đạo nhà trường sẽ thực hiện các bước để tăng cường khả năng quan

sát xung quanh khuôn viên trường, mở đường dây liên lạc với nhân viên, nâng cao ý thức về các tình

huống giữa nhân viên và học sinh, đồng thời thu thập thêm thông tin từ học sinh và gia đình.

Các tòa nhà của chúng tôi được trang bị cho nhiều nhu cầu khẩn cấp. Tất cả các trường đều có cửa

kiểm soát ra vào và được đảm bảo an ninh trong ngày học. Hầu hết các trường đều có lối vào duy nhất

và tất cả khách đến phải sử dụng chuông để yêu cầu được vào sau khi giờ học bắt đầu. Nhờ có trái

phiếu năm 2020, tất cả các cửa phòng học đều được nâng cấp cho phép khóa các lớp học từ bên

trong. Tất cả các trường học có thể phát thông báo khẩn cấp trong toàn khuôn viên trường và mỗi hệ
thống có thể được kích hoạt thông qua mọi điện thoại trong mọi tòa nhà. Mặc dù số lượng camera

thay đổi theo từng trường nhưng tất cả các trường đều có camera giám sát. Với trái phiếu an ninh

năm 2020, chúng tôi sẽ bổ sung thêm camera bên trong và bên ngoài cho tất cả các trường. Và, như
bạn có thể nghe được từ học sinh của mình, các trường học của chúng tôi tiến hành các cuộc diễn tập

khẩn cấp trong suốt năm học (bao gồm hai cuộc diễn tập về mối đe dọa).

Sau khi đã xác định được câu trả lời, ban lãnh đạo trường quyết định cách thức và xem có nên thông

báo cho cộng đồng trường học biết hay không.Trong mỗi trường hợp, ban lãnh đạo xem xét phải cân

bằng giữa việc cập nhật thông tin cho cộng đồng, duy trì quá trình điều tra và báo động. Khi liên lạc,

chúng tôi thường chia sẻ rất ít chi tiết vì chúng tôi có thể đang liên lạc về một cuộc điều tra mở – một

cuộc điều tra có thể liên quan đến thông tin bí mật của học sinh được bảo vệ bởi Luật Quyền Riêng Tư
và Quyền Giáo Dục Gia Đình của liên bang (FERPA).

Chúng tôi nhận thấy bạn đặt niềm tin vào chúng tôi để giữ an toàn cho con em trong các trường học

của chúng tôi. Xin biết rằng chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm này và chúng tôi cố gắng tôn trọng cam

kết này mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã giao phó con em cho chúng tôi.


