
 استجابة األهل إلقفال المدرسة في حاالت الطوارئ

 

ن الرسمية. التي تتضمن تدريبهم على االستجابة و التصرف خالل ورطالب من أهم أولويات مدارس ديربإن أمان و سالمة ال

الغرض من هذه الرسالة هو . االضطراريحاالت الطوارئ المحتملة الحدوث في المبنى مثل التدرب على الحريق و اإلقفال 

 خالل الحوادث الطارئة في المدرسة  أبنائكممساعدتكم كأهالي على فهم دوركم في ضمان سالمة 

 

 التكلم مع األبناء قبل وقوع أي حادث:

 تعاليم حادث عليه المحافظة على هدوئهم  و اتباع  أيذكرهم أنه في حال وقوع  األمان في المدرسة اءاتإجر عن اسأل

 في المبنى. فقد تم تدريب هؤالء األفراد على التصرف خالل هذه األزمات. المسؤولينالمعلمين أو غيرهم من المسؤولين البالغين 

 .ذّكرهم أنه خالل حاالت الطوارئ ، يجب عليهم استخدام هواتفهم فقط إذا قال المعلم إنه بإمكانهم القيام بذلك 

 التواصل مع أصدقائهم فعليهم أن ال ينشروا معلومات  أوواقع التواصل االجتماعي و إذا ما قاموا بالدخول على م 

 غير صحيحة. قد تؤدي المعلومات الخاطئة إلى زيادة قلق اآلخرين المعنيين بشكل غير ضروري وقد تضلل السلطات           

 بشأن ما يحدث بالفعل في المدرسة.            

  د لهم أهمية سلوكهم عبر اإلنترنت  وشجعهم على إخبار شخص بالغ إذا ما رأوا شيًئا يثير قلقهم. -دم التنمر أو توجيه التهديدات بما في ذلك ع -أكِّ

 

 :اإلرشاداتو انتظروا التعليمات و  هادئينعلى تأهب و  ابقواالحادث، خالل 

  من الممكن أن ينبه هذا السلوك المتسلل إلى موقع الطالب: أو ترسل رسالة نصيةهاتفياً بالطالب  ال تتصل 

 بهدوء اإلجابةويصرفهم عن اتباع توجيهات البالغين المدربين في مكان الحادث. إذا تواصلوا معك ، فحاول  

 ومنعهم من الذعر. 

 تجابة الشرطة.في حالة الطوارئ الحقيقية ، سوف تضع نفسك في مأزق و تؤثر أو تتدخل في اس :ال تذهب إلى المدرسة                                

                              لن ُيسمح ،. خالل حالة الطوارئاالضطراريمن أجل سالمتك وسالمة طفلك ، ابق بعيًدا عن المبنى حتى ينتهي اإلقفال 

 اإلغالق و التأكد من سالمة الطالب. انتهاءلك بالدخول إلى المبنى ولن ُيسمح لطفلك بالمغادرة معك حتى 

  من الرد على الهواتف ألن تركزهم خالل ذلك الوقت سوف يكون منصباً على  األغلبالمدرسة على  فولن يتمكن موظ :بالمدرسة االتصالتحاشى

نتهاء األزمة. سوف نعمل على توفير هذه المعلومات في أسرع وقت التحديثات على موقع المدرسة فور اسالمة الطالب وسالمتهم.  سوف يتم نشر 

 ع كل التفاصيل لتقديم معلومات دقيقة.ممكن ، لكن في بعض األحيان نحتاج إلى وقت لجم

 مصطلحات مهمة لمعرفتها:

: يعني أن المدرسة تقوم بتأمين جميع األبواب وتطلب من الطالب البقاء في الفصول الدراسية. قد يصبح الدخول إلى االضطرارياإلقفال 

 المبنى محدوداً جداً.

لكن ُيسمح للطالب بالتحرك كالمعتاد في جميع أنحاء المبنى. وعادة ما يتم ذلك كإجراء  المبنى،: هو عندما يتم تأمين أبواب البسيط االضطرارياإلقفال 

 احترازي بسبب مشكالت خارج المبنى مثل جريمة تم اإلبالغ عنها في المنطقة.

 

 الب أوالً الط  
 ألهم، علم، احتفل


