Quý vị đã dự trù một kế hoạch chưa?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con của quý vị về nhà mà vắng mặt quý vị?

Chuyện gì xảy ra nếu quý vị vô tình bị cản trở và không thể gọi điện thoại để báo cho
trường học biết quý vị sẽ đến đón trễ hoặc hoàn toàn không thể đón con quý vị
được?
Con của quý vị có biết cần phải làm gì không?

Việc dành ra ngay thời gian để thiết lập một kế hoạch gia đình áp dụng cho những
trường hợp có khả năng xảy ra này nhằm giúp cho con của quý vị giữ được sự an
toàn và đưa ra quyết định sáng suốt trong một trường hợp khẩn cấp.

Một Kế Hoạch Khẩn Cấp Dành Cho Gia Đình nên bao gồm:
• Các số điện thoại và các hướng dẫn để giúp cho con của quý vị có thể gọi một
thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân của gia đình đang sẵn
sàng đến ở cùng với con của quý vị suốt cả ngày hoặc người mà có thể đưa
con của quý vị đến nhà của họ cho đến khi quý vị có thể đón cháu.
•

•

Số điện thoại trường học của con quý vị và những hướng dẫn để gọi điện
thoại đến trường nếu các em không thể liên hệ được với một thành viên gia
đình nào hoặc bạn thân của gia đình. Một người nào đó từ phía trường học có
thể đến và đưa con của quý vị về lại trường học hoặc đến một địa điểm an
toàn dưới sự giám sát thích hợp của người lớn.

Luôn cập nhật các thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp bao gồm các
số điện thoại nhà, điện thoại di động và điện thoại cơ quan của từng thành
viên trong gia đình cho các em.

Hãy đảm bảo rằng trường học của con quý vị luôn có số điện thoại của quý vị và của
các cá nhân liên quan đến con em của quý vị trong trường hợp khẩn cấp trong hồ sơ.
Để biết thêm thông tin về việc thiết lập một kế hoạch khẩn cấp dành cho gia đình,
hãy vào xem trang mạng https://emergency.cdc.gov/preparedness/plan/.

