مسؤوليات الوالدين أثناء حالة الطوارئ
المدرسية

كيف يمكنك المساعدة ؟
كن مستعدا لحاالت الطوارئ في المدرسة

أول رد فعل من أحد الوالدين عندما يعلم بحالة الطوارئ
المدرسية هو الذهاب إلى المدرسة ؛ ومع ذلك  ،فإن إغراق
المدرسة بالمكالمات الهاتفية أو اإلسراع إلى المدرسة اللتقاط
طفلك يخلق المزيد من االرتباك للمدرسة في حالة الطوارئ .

تأكد من أن معلومات اتصال طفلك في حاالت الطوارئ دقيقة
وحديثة على بطاقة الطوارئ .
يجب أن تكون جميع معلومات اتصال الطالب تكون حديثة
فى قاعدة بيانات المدرسة  .نحث أولياء األمور على تسجيل
الدخول إلى مركز أداء األطفال الخاص بهم ( و هو أحد
الخيارات الموجودة داخل تطبيق الموبايل  JPPSSو في
موقع  ) org.jpschoolsللتحقق من معلومات االتصال في
الملف  .إذا لم تكن معلومات االتصال الخاصة بك حديثة ،
يرجى التأكد من الذهاب إلى المدرسة للقيام بذلك .

خالل حالة الطوارئ المدرسية  ،من األهمية القصوى أن تكون
الطرق واضحة من أجل أول المستجيبين للوصول إلى المدرسة
في أسرع وقت ممكن  .اآلباء واألمهات على الساحة غالبا ما
تعوق محاوالت اإلنقاذ من الشرطة و فرق إطفاء الحرائق و
فرق اإلسعافات الطبية  . EMTو كما قد تبدو صعبة من الناحية
العاطفية  ،ينبﻐي على أولياء األمور االنتظار لتلقى اإلتصاالت
الرسمية من المدرسة أو موظفي السالمة العامة .

تستخدم اإلدارة نظام إعالم داخل قاعدة بيانات الطالب فى
جى كامبس إلعالم الوالدين بالطقس السيئ و حاالت
الطوارئ .
تعرف على إجراءات االتصال في حاالت الطوارئ في
مدرستك  .تلتزم كل مدرسة بتوفير معلومات دقيقة و في
الوقت المناسب في حالة الطوارئ .

سياسات و إجراءات السالمة
تأمين المكان
يتم تأمين المكان ما إذا تم تحديد تهديد داخلي أو خارجي  .يتم
إغالق جميع المدارس و يتواجد الطالب فى الفصول الدراسية .
لن يسمح بالدخول إلى المدرسة أو الخروج منها حتى يتم اإلعالن
عن " زوال الخطر" .
لن يتم إنصراف الطالب من المدرسة خالل فترة إغالق تأمين
المكان .

المأوى في مكان
يلجأ الطالب إلى مناطق محددة لحمايتهم من المواد الخطرة أو
الطقس الخطر .
لن يسمح بالدخول إلى المدرسة أو الخروج منها حتى يتم اإلعالن
عن " زوال الخطر" .
لن يتم إنصراف الطالب من المدرسة خالل فترة إغالق المأوى
فى المكان .

اإلخالء
في حالة حدوث حاالت طوارئ معينة في المبنى  ،سيتم نقل
الطالب إلى منطقة تجميع اإلخالء  .سﻴﺘﻢ إنصراف الﻄالب فقﻂ
إلى أولﻴاء األمﻮر  /األوصﻴاء الﺬيﻦ لﺪيهﻢ بطاقة هوية بالصورة
و إذن مﻦ مسؤل من اإلدارة .

وسوف يقوم قسم االتصاالت في جيفرسون باريش نظام
المدارس العامة  JPPSSبنشر تنبيهات اإلخطار في حالة
الطوارئ باألخبار المحﻘﻘة و الحديثة الخاصة بالحادث  .سيتم
إرسال إشعارات عبر الرسائل النصية و البريد اإللكتروني و
الرسائل الصوتية إلى معلومات االتصال الخاصة بك التي تم
تقديمها إلى المدرسة  .يتحمل اآلباء مسؤولية ان المدارس
يكون لديها معلومات اتصال بك صحيحة و حديثة .

الذى يجب فعله فى حالة الطوارئ
المدرسية

توجيهات الطوارئ فى
المدرسة
للوالدين و األوصياء

قم بتنزيل تطبيق الموبايل  JPPSSألجهزة أى فوون أو
أندروويد  .هذا سوف يخطرك باألحداث داخل مدرستك و كذلك
في المنطقة .
قم بمشاهدة و سماع محطات التلفزيون  /الراديو المحلية لتنبيهات
األخبار المدرسية .
قم باإلعتماد فقﻂ على االتﺼاالت الﺮسﻤﻴة مﻦ الﻤﺪرسة أو
مﻮﻇفي الﺴالمة العامة.
قم باإلستماع إلى المعلومات الرسمية بشأن العودة مع طفلك .
قم بالتأكد من أن جميع معلومات االتصال في حاالت الطوارئ
تكون متوافرة و تكون حديثة فى مدرسة طفلك عن طريق
تسجيل الدخول إلى مركز أداء الطالب  ( .إذا لم يكن لديك
حساب  ،يرجى االتصال بالمدرسة للحصول على تعليمات
تسجيل الدخول ) .

األسباب التي تدفع الطالب والموظفين
إلى تأمين المكان  ,اإليواء في المكان أو
اإلخالء :
* حدث بيئي  :تسرب الغاز  ،تسرب المواد الكيميائية  ،الخ .
* حالة الطوارئ  :األعاصير  ،فيضانات مفاجئة .
* دخيل بالﻘرب من أو في منطﻘة الحرم الدراسى .
ستتم الدعوة لتأمين المكان  ،اإليواء في المكان  ،أو اإلخالء
عندما يكون هناك تهديد داخلي أو خارجي قد تم تحديده  .إذا
تم تحديد التهديد  ،فسيقوم موظفوا إنفاذ القانون بالقضاء على
التهديد  ،وستقدم فرق إطفاء الحريق و اإلسعافات الطبية
المساعدة إذا لزم األمر و ضمان سالمة الفصول و المباني
للتشﻐيل العادي .

قم باإلتصال برقم  911إذا كنت على علم بوجود تهديد أو تهديد
محتمل بعد ساعات المدرسة العادية.

العودة بعد الطوارئ
سيتم إبالغ العائالت بعملية العودة إلى المدرسة لطفلك بعد
إعالن حالة " زوال الخطر " من قبل السلطات .

الذى ال يجب فعله فى حالة الطوارئ
المدرسية
ال تﻘوم باإلتصال أو تسارع إلى مدرسة طفلك  .يمكن أن

يتداخل تواجدك مع فرق اإلنقاظ و المستجيبين للطوارئ .
ال تﻘوم باإلتصال بطفلك بالمدرسة  .ال ننصح الموظفين و
الطالب باستخدام االتصاالت الهاتف الموبايل ألسباب تتعلق
بالسالمة .

يجب على اآلباء ان تتذكر أن الذهاب إلى موقع المدرسة
إلعادة الطالب قد تتداخل مع المستجيبين األولىين و فرق
اإلنقاذ  .عملية عودة الطالب إلى المدرسة تكون ممكنة عند
اإلعالن عن حالة " زوال الخطر "  .و يجب أن يتذكر
اآلباء إحضار الهوية الصحيحة  .سيتم إطالق سراح الطالب
فقط لآلباء  /األوصياء مع إظهار و تقديم الوثائق المناسبة .
في حال حدوث اإلخالء  ،سيتم إبالغ الموقع الخاص بعودة
الطالب إلى العائالت  .إذا لم يتم إخالء الطالب JPPSS ،
ستقوم بنقل الطالب الذين عادة يركبوا الحافلة .
من المهم أن يقوم الوالدان بتحديث معلومات االتصال
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 .

