
 
 

  ء ا.مور أثناء الطوارئ مسؤوليات أوليا
المدرسية ولم الشمل مع األطفال بعد الطوارئ 

 المدرسية
 

 دور أولياء األمور في حالة الطوارئ

 
التقاط الهاتف في حالة الطوارئ المدرسية، تتمثل الغريزة األولى كوالد في 

والبدء في االتصال بالمدرسة أو الذهاب إلى المدرسة مسرًعا وإحضار 

الحقيقة هي أن هذا يعقد األمور فقط من وجهة نظر السالمة .  أطفالك/طفلك

 .واألمن

 
كثيًرا ما يعيق أولياء األمور المتواجدون بالقرب أكثر مما يلزم من حادث ما 

رجال الشرطة ومسؤولو إطفاء الحريق في محاوالت اإلنقاذ التي يقوم بها 

أفضل إجراء يمكن ألولياء األمور اتخاذه في حاالت الطوارئ .  مكان الحادث

هو البقاء بالقرب من هواتفهم وبريدهم اإللكتروني ومراقبة تقارير اإلذاعة 

 .  والتلفزيون المحلية للحصول على تحديثات وتعليمات منتظمة

 

   الطالب والموظفين اإلغالق المؤقت متى ولماذا يُطلب من
 أو اإليواء في المكان أو اإلخالء؟

 
 بروتوكوالت االستجابة لحاالت الطوارئ في المدارس

 
يمكن أن تتخذ أزمة المدرسة عددًا من األشكال بما في ذلك حدث بيئي، مثل تسرب 

صار؛ المواد الكيميائية أو تسرب الغاز؛ أو حالة طوارئ الطقس؛ مثل تحذير من إع

ستحدد طبيعة األزمة .  أو وجود شخص غريب مزعج في المدرسة أو بالقرب منها

المدرسية ما إذا كان مسؤولو المدرسة سيطبقون إجراء مالزمة المدرسة، أو اإليواء 

في المكان، أو اإلخالء أو تطبيق أي اثنين من هذه البروتوكوالت معًا، كوسيلة 

 .والموظفينالطالب  معيشة وحسنسالمة لضمان 

 

 

  

 

معلومات الطوارئ  دليل
 المدرسية

 

 
 

 ألولياء األمور واألوصياء

 

 

 

 

 

 14النشرة رقم 

  

 

 

 

 

 

 



 كيف يمكنني لم الشمل مع طفلي؟ 
 

هذه  الطوارئ  في حالة  مهم أن تعرف  في مدرسة طفلك، من ال
 .المصطلحات

 

 

 

  

 كيف يمكنني لم الشمل مع طفلي؟ 

 
األوصياء من قِبل مسؤولي المدارس أو /سيتم توجيه أولياء األمور

.  الراديو إلى موقع الطفل المحدد /السالمة العامة عبر التلفزيون 

األوصياء /سيتم السماح بخروج الطالب فقط مع أولياء األمور

توثيقهم كجهات اتصال في حاالت الطوارئ والذين الذين تم 

يقدمون بطاقة تعريف هوية ذات صورة مثل رخصة القيادة أو 

يمكن أن تستغرق . بطاقة تعرف الهوية العسكرية أو جواز السفر

عملية لم الشمل وقتًا طويالً، لذا يتم حث اآلباء على التحلي 

 .بالصبر
 

 المساعدة يمكنك كيف 

 
 لحدوث حالة طوارئ في المدرسةكن على استعداد 

 
الخاصة  تأكد من أن معلومات جهات االتصال في حاالت الطوارئ

 .بطفلك دقيقة وحديثة

 
 [insert district communication method] تستخدم المنطقة التعليمية

 .وحاالت الطوارئالعاصف إلخطار أولياء األمور بالطقس 

 

حاالت الطوارئ في كن على دراية بإجراءات االتصال في 

تلتزم كل مدرسة بتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت . مدرستك

 .المناسب في حالة الطوارئ

 
 

 

  في حالة الطوارئ المدرسية 
 
على الرغم من أن رد فعلك األول هو االتصال بالمدرسة أو 

اتباع النصائح يرجى الذهاب على الفور إلى مدرسة طفلك، 

 .الواردة أدناه

 

 
    

    
 

 مالزمة المدرسة  

يتم تطبيق إجراء مالزمة المدرسة إذا تم تحديد وجود تهديد 

يتم غلق جميع أبواب .  داخلي أو خارجي في المدرسة
لن يتم .  المدرسة وإبقاء الطالب في الفصول الدراسية

السماح بالدخول أو الخروج من المدرسة حتى يتم إصدار 

السماح بخروج الطالب  لن يتم".  زوال الخطر"إعالن 

 .إجراء مالزمة المدرسةخالل 

 اإليواء في المكان 

في هذه الحالة، يلجأ الطالب إلى مناطق مخصصة لحمايتهم من 

لن يتم السماح بالدخول أو .  المواد الخطرة أو الطقس القاسي

لن ".  زوال الخطر"الخروج من المدرسة حتى يتم إصدار إعالن 
 .السماح بخروج الطالب خالل اإليواء في المكان يتم

 اإلخالء 

في حالة وجود حاالت طوارئ خاصة بمبنى معين، سيتم نقل 

سيتم السماح بخروج الطالب .  الطالب إلى منطقة تجميع اإلخالء

األوصياء الذين لديهم بطاقة تعريف هوية /مع أولياء األمور فقط

يعد هذا اإلجراء .  ذات صورة وإذن من مسؤول المنطقة التعليمية

 .مكان وجود جميع الطالبضروريًا لمعرفة 

 

 

اإلذاعية المحلية /استمع إلى المحطات التليفزيونية
 التنبيهأخبار للحصول على التنبيهات الرسمية بشأن 

 .بالمدرسة

اعتمد فقط على التواصل الرسمي بواسطة مسؤولي  
 .المدرسة أو مسؤولي السالمة العامة

استمع للحصول على معلومات رسمية بشأن لم الشمل 
 .مع طفلك

هب مسرًعا إلى مدرسة طفلك قد يؤدي . ال تتصل أو تذ
وجودك إلى إعاقة عمل طاقم االستجابة لحاالت 

 .الطوارئ

هاتفيًا بطفلك أو بمدرسته  ال يتم تشجيع .  ال تتصل 
الهاتف  اتصاالتاستخدام الموظفين والطالب على 

 .ألسباب تتعلق بالسالمة الخلوي
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