اﻟذى ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

توجيهات الطوارئفى
اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻟﻠواﻟدﯾن و اﻷوﺻﯾﺎء

ﻗم ﺑﺗﻧزﯾل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣوﺑﺎﯾل  JPSﻷﺟﮭزة أى ﻓوون أو
أﻧدرووﯾد  .ھذا ﺳوف ﯾﺧطرك ﺑﺎﻷﺣداث داﺧل ﻣدرﺳﺗك و ﻛذﻟك
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻗم ﺑﻣﺷﺎھدة و ﺳﻣﺎع ﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻠﻔزﯾون  /اﻟرادﯾو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
قمبا�عتمادفقﻂ علىا�تﺼا�ت الﺮسﻤﯿة مﻦ الﻤﺪرسة أو
في الﺴ�مة العامة.
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ة
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سيتمإبالغالعائ�تبعمليةالعودة إلى المدرسة
سلطات
إع�نحالة " زوال الخطر " منقبلال
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء ان ﺗﺗذﻛر أن اﻟذھﺎب إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻹﻋﺎدة اﻟطﻼب ﻗد ﺗﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن اﻷوﻟﯩﯾن و ﻓرق
اﻹﻧﻘﺎذ  .ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋودة اﻟطﻼب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻛون ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻧد
اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣﺎﻟﺔ " زوال اﻟﺧطر "  .و ﯾﺟب أن ﯾﺗذﻛر اﻵﺑﺎء
إﺣﺿﺎر اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ  .ﺳﯾﺗم إطﻼق ﺳراح اﻟطﻼب ﻓﻘط
ﻟﻶﺑﺎء  /اﻷوﺻﯾﺎء ﻣﻊ إظﮭﺎر و ﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث اﻹﺧﻼء  ،ﺳﯾﺗم إﺑﻼغ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻌودة
اﻟطﻼب إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت  .إذا ﻟم ﯾﺗم إﺧﻼء اﻟطﻼب JPS ،
ﺳﺗﻘوم ﺑﻧﻘل اﻟطﻼب اﻟذﯾن ﻋﺎدة ﯾرﻛﺑوا اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ
من الم هم أنيقوم الوالدان
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كيفيمكنك المساعدة ؟
�ت الطوارئفي المدرسة
كن مستعدا لحا

أول ردفعل من أحد الوالدين عندمايعلمبحالة الطوارئ
المدرسية هو الذ هاب إلى المدرسة ؛ ومع ذلك ،فإن إغراق
فية أوا�سراع إلى المدرسة�لتقاط
المدرسةبالمكالمات الهات
فلكيخلق المزيد منا�رتباكللمدرسةفي حالة الطوارئ
ط

ﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺗﺻﺎل طﻔﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ
دﻗﯾﻘﺔ وﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟطوارئ
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺗﺻﺎل اﻟطﻼب ﺗﻛون ﺣدﯾﺛﺔ
ﻓﻰ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ  .ﻧﺣث أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل
اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣرﻛز أداء اﻷطﻔﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﮭم ( و ھو أﺣد
اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣوﺟودة داﺧل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣوﺑﺎﯾل  JPSو ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ
 ) org.jpschoolsﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ
اﻟﻣﻠف  .إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﺣدﯾﺛﺔ
ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك
تستخدما�دارةنظام إع�م داخلقاعدةبيانات الط�بفى
جى كامبس�ع�م الوالدينبالطقس السيئ و حا�ت
الطوارئ
تصالفي حاالتالطوارئفي
تعرفعلى إجراءات اال
يقة وفي
فيرمعلومات دق
بتو
تزم كل مدرسة
مدرستك .تل
ناسبفي حالةالطوارئ
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ﺧﻼل ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ،ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى أن ﺗﻛون
اﻟطرق واﺿﺣﺔ ﻣن أﺟل أول اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن  .اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ
ﺗﻌوق ﻣﺣﺎوﻻت اﻹﻧﻘﺎذ ﻣن اﻟﺷرطﺔ و ﻓرق إطﻔﺎء اﻟﺣراﺋق و
ﻓرق اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟطﺑﯾﺔ  . EMTو ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺑدو ﺻﻌﺑﺔ ﻣن
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌاطﻔﯾﺔ  ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﺗﻠﻘﻰ
اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣوظﻔﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

سياسات و إجراءات السالمة

تأمينالمكان

يتمتأمين المكان ما إذاتمتحديدتهديد داخلي أو خارجي .يتم
فصول الدراسية
إغ�ق جميع المدارس ويتواجد الط�بفى ال
لنيسمحبالدخول إلى المدرسة أو الخروج منها حتىيتما�ع�ن
عن " زوال الخطر"
لنيتم إنصراف الط�ب من المدرسة خ�لفترة إغ�قتأمين
المكان

المأوىفي مكان
يلجأ الط�ب إلى مناطق محددةلحمايتهم من المواد الخطرة أو
الطقس الخطر
لنيسمحبالدخول إلى المدرسة أو الخروج منها حتىيتما�ع�ن
عن " زوال الخطر"
لنيتم إنصراف الط�ب من المدرسة خ�لفترة إغ�ق المأوى
فى المكان

�خالء
ا

في حالة حدوث حا�ت طوارئ معينةفي المبنى ،سيتمنقل
نطقةتجميع اإلخ�ء .سﯿﺘﻢإنصراف الﻄ�بفقﻂ
الط�بإلى م
إلى أولﯿاء األمﻮر  /ا�وصﯿاء الﺬيﻦلﺪي هﻢبطاقة هويةبالصورة
و إذن مﻦ مسؤل من اإلدارة

وﺳوف ﯾﻘوم ﻗﺳم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﺟﯾﻔرﺳون ﺑﺎرﯾش ﻧظﺎم
اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ  JPSﺑﻧﺷر ﺗﻧﺑﯾﮭﺎت اﻹﺧطﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟطوارئ ﺑﺎﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ و اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎدث  .ﺳﯾﺗم
إرﺳﺎل إﺷﻌﺎرات ﻋﺑر اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ و اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و
اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺻوﺗﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ  .ﯾﺗﺣﻣل اﻵﺑﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ان اﻟﻣدارس
ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺗﺻﺎل ﺑك ﺻﺣﯾﺣﺔ و ﺣدﯾﺛﺔ

