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األسباب التي تدفع الطالب والموظفین 
إلى تأمین المكان , اإلیواء في المكان أو 

 ا�خ�ء 
 حدث بيئي : تسرب الغاز ، تسرب المواد الكيميائية ، الخ 

 حالة الطوارئ : ا�عاصير ، فيضانات مفاجئة 
 دخيل بالقرب من أو في منطقة الحرم الدراسى 

ستتم الدعوة لتأمين المكان ، ا�يواء في المكان ، أو ا�خ�ء 
هناك تهديد داخلي أو خارجي قد تم تحديده . إذا  عندما يكون 
تم تحديد التهديد ، فسيقوم موظفوا إنفاذ القانون بالقضاء على 

التهديد ، وستقدم فرق إطفاء الحريق و ا�سعافات الطبية 
المساعدة إذا لزم ا�مر و ضمان س�مة الفصول و المباني 

 للتشغيل العادي 

 العودة بعد الطوارئ
سيتم إبالغ العائ�ت بعملية العودة إلى المدرسة لطفلك بعد 

 إع�ن حالة " زوال الخطر " من قبل السلطات 

یجب على اآلباء ان تتذكر أن الذھاب إلى موقع المدرسة 
إلعادة الطالب قد تتداخل مع المستجیبین األولىین و فرق 

اإلنقاذ . عملیة عودة الطالب إلى المدرسة تكون ممكنة عند 
اإلعالن عن حالة " زوال الخطر " . و یجب أن یتذكر اآلباء 
إحضار الھویة الصحیحة . سیتم إطالق سراح الطالب  فقط 

لآلباء / األوصیاء مع إظھار و تقدیم الوثائق المناسبة 

في حال حدوث اإلخالء ، سیتم إبالغ الموقع الخاص بعودة 
 JPS ، الطالب إلى العائالت . إذا لم یتم إخالء الطالب

ستقوم بنقل الطالب الذین عادة یركبوا الحافلة 

هم أن يقوم الوالدان بتحديث معلومات االتصال  من الم
 الخاصة بهم في جى كامبس لتلقي التحديثات 

كما سنستخدم تطبيق جى ب موبايل ، موقع الويب ، األخبار 
المحلية ، و الرسائل النصية للتواصل مع أولياء األمور 

 األوصياء 
كما سنستخدم تطبيق جى ب موبايل ، موقع الويب ، األخبار 

المحلية ، و الرسائل النصية للتواصل مع أولياء األمور  
 األوصياء 

كما سنستخدم تطبيق جى ب موبايل ، موقع الويب ، األخبار 
المحلية ، و الرسائل النصية للتواصل مع أولياء األمور 

 األوصياء 

فعلھ فى حالة الطوارئ  الذى یجب 
 المدرسیة

قم بتنزیل تطبیق الموبایل JPS ألجھزة أى فوون أو 
أندرووید . ھذا سوف یخطرك باألحداث داخل مدرستك و كذلك  

في المنطقة 
قم بمشاھدة و سماع محطات التلفزیون / الرادیو المحلیة 

لتنبیھات  األخبار المدرسیة 
ة من المدرسة أو  قم با�عتماد فقط على ا�تصا�ت الرسمی

 موظفي الس�مة العامة.
 قم با�ستماع إلى المعلومات الرسمية بشأن العودة مع طفلك 

قم بالتأكد من أن جميع معلومات ا�تصال في حا�ت الطوارئ 
تكون متوافرة و تكون حديثة فى مدرسة طفلك عن طريق 
تسجيل الدخول إلى مركز أداء الط�ب . ) إذا لم يكن لديك 
حساب ، يرجى ا�تصال بالمدرسة للحصول على تعليمات 

 تسجيل الدخول 
قم با�تصال برقم 911 إذا كنت على علم بوجود تهديد أو تهديد 

 محتمل بعد ساعات المدرسة العادية.

الذى ال يجب فعله فى حالة الطوارئ 
 المدرسية

� تقوم باإلتصال أو تسارع إلى مدرسة طفلك . يمكن أن 
 يتداخل تواجدك مع فرق اإلنقاظ و المستجيبين للطوارئ 

� تقوم باإلتصال بطفلك بالمدرسة . ال ننصح الموظفين و 
هاتف الموبايل ألسباب تتعلق  الط�ب باستخدام االتصاالت ال

 بالسالمة 

توجيهات الطوارئ فى 
 المدرسة

للوالدین و األوصیاء



مسؤوليات الوالدين أثناء حالة الطوارئ 
 المدرسية

أول رد فعل من أحد الوالدين عندما يعلم بحالة الطوارئ 
هاب إلى المدرسة ؛ ومع ذلك ، فإن إغراق  هو الذ المدرسية 

المدرسة بالمكالمات الهاتفية أو ا�سراع إلى المدرسة �لتقاط 
 طفلك يخلق المزيد من ا�رتباك للمدرسة في حالة الطوارئ 

خالل حالة الطوارئ المدرسیة ، من األھمیة القصوى أن تكون 
الطرق واضحة من أجل أول المستجیبین للوصول إلى المدرسة 

في أسرع وقت ممكن . اآلباء واألمھات على الساحة غالبا ما 
تعوق محاوالت اإلنقاذ من الشرطة و فرق إطفاء الحرائق و 

فرق اإلسعافات الطبیة EMT . و كما قد تبدو صعبة من 
الناحیة العاطفیة ، ینبغي على أولیاء األمور االنتظار لتلقى 

اإلتصاالت  الرسمیة من المدرسة أو موظفي السالمة العامة 

وسوف یقوم قسم االتصاالت في جیفرسون باریش نظام 
المدارس العامة JPS بنشر تنبیھات اإلخطار في حالة 

الطوارئ باألخبار المحققة و الحدیثة الخاصة بالحادث . سیتم 
إرسال إشعارات عبر الرسائل النصیة و البرید اإللكتروني و 
الرسائل الصوتیة إلى معلومات االتصال الخاصة بك التي تم 

تقدیمھا إلى المدرسة . یتحمل اآلباء مسؤولیة ان المدارس  
یكون لدیھا معلومات اتصال بك صحیحة و حدیثة 

 سياسات و إجراءات السالمة
 تأمين المكان

يتم تأمين المكان ما إذا تم تحديد تهديد داخلي أو خارجي . يتم 
 إغ�ق جميع المدارس و يتواجد الط�ب فى الفصول الدراسية 

لن يسمح بالدخول إلى المدرسة أو الخروج منها حتى يتم ا�ع�ن 
 عن " زوال الخطر"

لن يتم إنصراف الط�ب من المدرسة خ�ل فترة إغ�ق تأمين 
 المكان 

 المأوى في مكان
يلجأ الط�ب إلى مناطق محددة لحمايتهم من المواد الخطرة أو 

 الطقس الخطر 
لن يسمح بالدخول إلى المدرسة أو الخروج منها حتى يتم ا�ع�ن 

 عن " زوال الخطر"
لن يتم إنصراف الط�ب من المدرسة خ�ل فترة إغ�ق المأوى 

 فى المكان 

 ا�خالء
في حالة حدوث حا�ت طوارئ معينة في المبنى ، سيتم نقل 

الط�ب إلى منطقة تجميع اإلخ�ء . سیتم إنصراف الط�ب فقط 
إلى أولیاء األمور / ا�وصیاء الذين لديهم بطاقة هوية بالصورة 

 و إذن من مسؤل من اإلدارة 

 كيف يمكنك المساعدة ؟
 كن مستعدا لحا�ت الطوارئ في المدرسة

تأكد من أن معلومات اتصال طفلك في حاالت الطوارئ 
دقیقة  وحدیثة على بطاقة الطوارئ 

یجب أن تكون جمیع معلومات اتصال الطالب تكون حدیثة 
فى قاعدة بیانات المدرسة . نحث أولیاء األمور على تسجیل 

الدخول إلى مركز أداء األطفال الخاص بھم ) و ھو أحد 
الخیارات الموجودة داخل تطبیق الموبایل JPS و في موقع 

org.jpschools ( للتحقق من معلومات االتصال في 
الملف . إذا لم تكن معلومات االتصال الخاصة بك حدیثة   

یرجى التأكد من الذھاب إلى المدرسة للقیام بذلك 

تستخدم ا�دارة نظام إع�م داخل قاعدة بيانات الط�ب فى 
جى كامبس �ع�م الوالدين بالطقس السيئ و حا�ت 

 الطوارئ 

تعرف على إجراءات االتصال في حاالت الطوارئ في 
مدرستك . تلتزم كل مدرسة بتوفير معلومات دقيقة  و في 

 الوقت المناسب في حالة الطوارئ 




