
 

 

 
 
 
Ngày 17 tháng Hai, 2017 
 
Kính thưa Cộng Đồng Học Đường Công Lập DCPS thân mến,  
 
Tại Học Đường Công Lập DC (DCPS), ưu tiên chủ yếu của chúng tôi là bảo đảm cho tất cả học sinh 
và nhân viên được an toàn, và môi trường học đường truyền bá việc giảng dạy và học tập.  Để quý vị 
phụ huynh biết chúng tôi đang thực hiện điều này thường xuyên như thế nào, tôi muốn chia sẻ các tin 
tức về việc bảo trì định kỳ và vệ sinh ở các trường học và quản lý các sinh vật có hại thường gặp.  
Tôi cũng xin khuyến khích quý vị đọc một tài liệu dài hơn với nhiều chi tiết tại  
https://dcps.dc.gov/page/health-and-wellness. 
 
Trong suốt năm, DCPS chủ động làm việc với Bộ Dịch Vụ Tổng Quát (DGS) để ngăn ngừa và đối phó 
với bất kỳ tiềm năng đe dọa nào của các sinh vật có hại cho con người (các loài gặm nhấm, các con 
bọ v.v…) tại tất cả các trường học.  DCPS và DGS phối hợp với nhân viên nhà trường để xác định 
nơi có các sinh vật có thể gây hại, hoàn tất kiểm tra toàn diện ở các điểm có thể tìm thấy, sửa chữa 
các khiếm khuyết trong cấu trúc xây dựng có thể là một yếu tố thêm vào, và gọi cho dịch vụ chế ngự 
các sinh vật có hại, kể cả diệt trừ, nếu cần thiết.  Đội ngũ chăm sóc cơ sở trường cũng quyết tâm  
bảo đảm cho trường học được hoàn toàn sạch sẽ mỗi ngày và không có rác thải để có thể thu hút 
các sinh vật có hại.   
 
Chúng tôi tuân theo các thể thức nghiêm ngặt để đối phó khi tìm thấy bất kỳ sinh vật có hại nào.  
Trước tiên, chúng tôi xác định ngay lập tức các chi tiết nhìn thấy.  Thí dụ: những gì trông thấy, khi 
nào, và ở khu vực nào của trường.  Sau đó, quản đốc nhóm chăm sóc cơ sở trường sẽ thẩm định 
khu vực và tiến hành việc làm vệ sinh và bảo trì cần thiết.  Nếu cần, chúng tôi sẽ làm hẹn với dịch vụ 
chế ngự để đối phó với các sinh vật có hại trong khu vực này.  Sau cùng, nếu cần phải diệt trừ chúng 
làm nhiều lần, các gia đình phụ huynh sẽ nhận được thông báo rộng rãi bằng thư từ, email hoặc gửi 
ra nhắn tin tự động qua ConnectEd/Robo. 
 
Nếu sinh vật có hại được xác định là rệp hoặc chấy (chí), y tá trường sẽ xác định, thông báo, và 
hướng dẫn cho các học sinh, phụ huynh và nhân viên bị ảnh hưởng bởi vấn đề này những bước kế 
tiếp và có những nguồn tài liệu sẵn sàng. Xin ghi nhận, học sinh sẽ không bị tách ra khỏi trường học 
vì vấn đề rệp hoặc chấy.  Hầu như không có vấn đề là rệp có thể lan tràn hoặc tiếp tục sinh sống ở 
trường học.   
 
Khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực không ngừng với các cơ quan hợp tác, tiến hành việc vệ sinh và thực 
hiện bảo trì định kỳ, thì toàn thể cộng đồng trường học đều đóng một vai trò quan trọng trong việc gìn 
giữ cơ sở trường được sạch sẽ và an toàn.  Từ việc bỏ các rác rưởi và thức ăn không dùng theo 
đúng quy cách và giữ thực phẩm tại khu vực ấn định, chúng ta có thể làm giảm đi khả năng tác hại 
của các sinh vật có hại.  Chúng tôi xin cám ơn quý vị đã giữ cho các cơ sở trường sạch sẽ và an toàn 
cho tất cả mọi người.  
  
Nay kính, 

  
 
 
Antwan Wilson   Greer Johnson Gillis 
Tổng Quản Trị    Giám Đốc  
Học Đường Công Lập DC  Bộ Dịch vụ Tổng Quát (DGS)  
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