
Chuẩn bị Ứng phó với một  
cuộc Đình công: 
THÔNG TIN CHO CÁC GIA ĐÌNH DPS

Một cuộc đình công là gì? Các Câu hỏi Thường Gặp

Cập nhật thông tin liên hệ  
của quý vị: 

Đăng nhập Cổng Thông tin Phụ 
huynh tại myportal.dpsk12.org hoặc 
liên hệ với văn phòng giám hiệu của 
trường quý vị. Việc này sẽ cho phép 

quý vị nhanh chóng nhận được thông 
báo về bất kỳ thay đổi nào có ảnh 

hưởng trực tiếp đến gia đình quý vị.

Cập nhật thông tin y tế  
của con quý vị:  

Để đảm bảo rằng các nhu cầu về 
chăm sóc sức khỏe của con quý vị 
được đáp ứng, hãy đảm bảo rằng 

trường của con quý vị có được danh 
sách cập nhật các loại thuốc của 

con quý vị.

CÁC HỌC SINH DPS CÓ NÊN ĐẾN TRƯỜNG NẾU CÓ ĐÌNH CÔNG KHÔNG?  
CÁC HỌC SINH CÓ TIẾP TỤC HỌC KHÔNG?
Có. Tất cả các trường của chúng tôi vẫn sẽ mở cửa trong giờ làm việc thông 
thường, và học sinh nên đến trường như thường lệ. Các nhân viên DPS đủ 
điều kiện, bao gồm các giáo viên dạy thay có chứng chỉ và quản trị viên được 
tái chỉ định, sẽ đến trường để giảng dạy và đảm bảo rằng học sinh được an 
toàn trong ngày học. 

TÔI TÌM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA TRONG THỜI 
GIAN ĐÌNH CÔNG Ở ĐÂU?

Truy cập teacherstrike.dpsk12.org và đọc bản Hướng dẫn về 
Nguồn Trợ giúp cho Gia đình, sẵn có trực tuyến.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook và Twitter.

Gọi cho Đường dây Trợ giúp Gia đình theo số 720-423-3054  
từ 8 a.m. đến 4:30 p.m., từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.  
Có sẵn trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ!

LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TÔI CÓ THAY ĐỔI KHÔNG? 
Không. Giờ hoạt động của trường vẫn như cũ – kể cả các Chương trình 
Discovery Link (giữ trẻ trước và sau giờ học). Các dịch vụ cung cấp bữa ăn tại 
trường và vận chuyển học sinh bằng xe buýt cũng vẫn sẽ theo lịch thường lệ. 

CÁC TRƯỜNG VẪN TIẾP TỤC PHỤC VỤ BỮA ĂN CHỨ?
Có. Ban thực phẩm của trường quý vị vẫn tiếp tục cung cấp tất cả các bữa ăn 
như thường lệ. 

CÁC XE BUÝT VẬN CHUYỂN HỌC SINH CỦA TRƯỜNG VẪN SẼ TIẾP  
TỤC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN ĐÌNH CÔNG CHỨ?
Có. Các dịch vụ vận chuyển học sinh sẽ không thay đổi và sẽ tiếp tục đưa đón 
học sinh theo lịch thường lệ.

CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỚC VÀ SAU GIỜ HỌC CÓ 
DIỄN RA TRONG THỜI GIAN ĐÌNH CÔNG KHÔNG?
Vui lòng trao đổi với trường của quý vị để biết thêm thông tin, vì điều này có 
thể khác nhau giữa các trường.

HÃY CÙNG THAM GIA
Quý vị có thể làm tình nguyện viên tại trường của quý vị để giúp việc trong 
lớp học hay ở sân chơi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng 
giám hiệu của trường quý vị hoặc gọi cho đường dây trợ giúp gia đình theo số 
720-423-3054. Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ!

Một trong những điều quan trọng 
nhất mà quý vị có thể làm để 

chuẩn bị cho gia đình mình sẵn 
sàng ứng phó với một cuộc đình 

công là đảm bảo rằng thông tin liên 
hệ của quý vị được cập nhật. 
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Một cuộc đình công diễn ra khi các thành 
viên một nghiệp đoàn của nhân viên từ 
chối làm việc như một dạng biểu tình, 
thường là để gây áp lực buộc chủ lao 
động của họ đáp ứng các yêu cầu của họ. 


