
 
 

#15בלעטל -פלוג  

 עמערדזשענסי רעאקציע

 
Insert Legal School Name 

Insert 911 Address 

 דאון-לאק אוט-לאק עוואקיואירט פלאץ-אין-האלט פלאץ-אין-באשיצט
גענוצט צו באשיצן סטודענטן 
און שטאב אינעווייניג אינעם 

 געביידע.

 

גענוצט צו באגרעניצן באוועגונג 
בשעת'ן פון סטודענטן און שטאב 

טערמיניגע -באהאנדלען קורץ
 עמערדזשענסיס.

 

גענוצט צו עוואקיואירן 
סטודענטן און שטאב פונעם 

 געביידע.

 

גענוצט צו פארזיכערן שולע 
געביידעס און שטחים בשעת 

אינצידענטן וואס שטעלן א 
באלדיגן זארג אינדרויסן פונעם 

 שולע.

 

גענוצט צו פארזיכערן שולע געביידעס און 
בשעת אינצידענטן וואס שטעלן א שטחים 

באלדיגן געפאר פון געוואלדטאטן אין 
 אדער ארום די שולע.

 

     

  הערט זיך צו וואס זענען די
אנווייזונגען לגבי די 

 סיטואציע און אייערע שריט.

  סטודענטן אינעם קארידאר
זאלן צוריקגיין צו זייער 

באשטימטע קלאסצימער, 
 אויב מעגליך.

  קלאסצימער לערערס, נעמט
 אטענדענס. 

  אלע אנדערע שטאב העלפט
 סטודענטן, ווי נויטיג.

  רוקט זיך אוועק פון די
פענסטערס, אויב די 

 סיטואציע פארלאנגט אזוי.

  אויב מען הייסט אזוי, רוקט
זיך ארויס פונעם 

קלאסצימער צום באשטימטן 
פארזיכערטן פלאץ. בלייבט 

 צוזאמען צו יעדע צייט.

 ט אטענדענס.נעמ 

  הערט זיך צו צו די
 אפדעיטס.

  הערט זיך צו וואס זענען די
אנווייזונגען לגבי די סיטואציע און 

 אייערע שריט.

  סטודענטן אינעם קארידאר זאלן
צוריקגיין צו זייער באשטימטע 

 קלאסצימער, אויב מעגליך.

  קלאסצימער לערערס, נעמט
 אטענדענס. 

  אלע אנדערע שטאב העלפט
 , ווי נויטיג.סטודענטן

 .הערט זיך צו פאר אפדעיטס 

  הערט זיך צו וואס זענען די
אנווייזונגען לגבי די 

 סיטואציע און אייערע שריט.

  פירט די סטודענטן צום
באשטימטן אסעמבלי אדער 

אסעמבלי פלאץ וואס מען 
האט אויסגערופן. נוצט א 
 צווייטע רוט, אויב נויטיג.

  ברענגט דעם אטענדענס
 קלאס ראסטער.ליסטע און 

  מאכט צו דעם קלאסצימער
 טיר נאכן ארויסגיין.

  נעמט אטענדענס ווען עס איז
 פארזיכערט דאס צו טון.

  אויב איר עוואקיואירט צו אן
אנדערן פלאץ, נעמט 
אטענדענס איידערן 

אוועקגיין און ביים אנקומען 
 צום אנדערן פלאץ.

  הערט זיך צו פאר
 אפדעיטס.

  הערט זיך צו וואס זענען די
אנווייזונגען לגבי די סיטואציע און 

 אייערע שריט. 

  פארשליסט אלע
 אויסעווייניגסטע פענסטערס.

 לעקטערס \לאזט די פארהאנגען
 אזוי ווי עס איז.

 .נעמט אטענדענס 

  נאך די ערשטע אנווייזונגען
 הערט זיך צו פאר אפדעיטס.

  קלאסצימער לערנען גייט ווייטער
 וי נארמאל.אן ו

  אלע אקטיוויטעטן אינדרויסן פון
 די געביידע ווערן אפגעשטעלט.

 .הערט זיך צו פאר אפדעיטס 

  ווען איר הערט אויסרופן לאקדאון, זאלט
איר שנעל גיין דורכפירן די פאלגנדע 

 שריט.

  אויב עס איז פארזיכערט, נעמט צוזאם די
סטודענטן פון די קארידארן און 

נעבן אייער געמיינזאמע געגנטער 
 קלאסצימער.

  פארשליסט אייער טיר. באריקעיד'ט זיך
 אויב נויטיג.

  נעמט די סטודענטן צו א פארזיכערטע
פלאץ אינעם קלאסצימער אוועק פונעם 

 טיר.

 לעקטערס \לאזט פענסטערס, פארהאנגען
 אזוי ווי עס איז.

  פאונס אויף -סעלהאלט יעדן שטיל, מאכט
 סיילענס. 

 מעגליך. נעמט אטענדענס, אויב 

  קאמיוניקירט נישט דורך די טיר און
 ענטפערט נישט קיין צימער טעלעפאן.

  רעאגירט נישט צו קייןP.A.  מעלדונגען
 אדער פייער אלארם.

  בלייבט באהאלטן ביז איר ווערט פיזיש
ארויסגעלאזט דורך געזעץ פארסירונג 

 באאמטע.

 
 

 באפוילן
 

 רעקאמענדירט
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