
 
 

  עלטערן פאראנטווארטליכקייטן

דורכאויס א שולע עמערדזשענסי און 

פאראייניגונג נאך א שולע 

 עמערדזשענסי
 

 די ראלע פון עלטערן אין אן עמערדזשענסי
 

אין א שולע עמערדזשענסי, איז דער ערשטער 

אינסטינקט אלס עלטערן אויפצוהייבן דעם 

טעלעפאן און אנהייבן רופן די שולע אדער זיך יאגן 

ער.  דער אמת \צום שולע אפצונעמען אייער קינד

איז, אז דאס מאכט נאר מער קאמפליצירט די 

סיטואציע פון א זיכערהייט און סעקיוריטי 

 שטאנדפונקט.

 

עלטערן צו נאנט צו אן אינצידענט שטערט 

אפטמאל די רעטונג פארזוכן פון פאליציי און פייער 

באאמטע אויף די סצענע.  דער בעסטער שריט 

וואס עלטערן קענען נעמען אין אן עמערדזשענסי 

איז צו בלייבן נאנט צום טעלעפאן און אימעיל און 

באריכטן  TVצו באאבאכטן לאקאלע ראדיא און 

 רעגלמעסיגע אפדעיטס און אנווייזונגען.  פאר 

 

 
  ווען און וואו ווערן סטודענטן און שטאב

-אין-געבעטן צו לאקדאון, שעלטער

 פלאץ אדער עוואקיואירן?

 
 שולע עמערדזשענסי רעאקציע פראטאקאלן

 
א שולע קריזיס קען פאסירן אויף פארשידענע אופנים 

אזוי ווי א  אריינגערעכנט אן ענווייראנמענטל פאסירונג,

כעמיקאל אויסגוס אדער גאז ליעק; א וועטער 

עמערדזשענסי; אזוי ווי א טארנעידא ווארענונג; אדער 

אן אריינדרינגער אין אדער נעבן די שולע.  וואספארא 

סארט שולע קריזיס עס איז באשטימט אויב שולע 

פלאץ, -אין-באאמטע וועלן לייגן א לאקדאון, באשיצט

סיי וועלכע קאמבינאציע פון צוויי פון עוואקיואציע אדער 

די פראטאקאלן, אלס א מיטל צו פארזיכערן די 

 זיכערהייט און וואוילזיין פון סטודענטן און שטאב.
 

 

 

  

 

שולע עמערדזשענסי 
אינפארמאציע 

 וועגווייזער
 

 
 

 פאר עלטערן און גארדיענס
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  ווי אזוי קען איך ווערן פאראייניגט

 מיט מיין קינד?
 

אין פאל פון אן עמערדזשענסי ביי אייער קינד'ס 

  שולע, איז וויכטיג צו וויסן די טערמינען.
 

 

 

  

  ווי אזוי קען איך ווערן פאראייניגט מיט

 מיין קינד?

 
גארדיענס וועלן ווערן צוגעוויזן דורך שולע \עלטערן

ראדיא \TVאדער פובליק זיכערהייט באאמטער דורך 
צו זייער קינד'ס ספעציפישע לאקאציע.  סטודענטן 

גארדיענס \צו עלטערן נארוועלן ארויסגעלאזט ווערן 
וואס זענען דאקומענטירט אלס עמעדזשענסי 

אזוי ווי א  IDקאנטאקטס און וואס צייגן א בילד 
אדער  IDדרייווער'ס לייסענס, מיליטערישע 

ען דויערן פאספארט. די פאראייניגונג פראצעדור ק
 צייט, דערפאר ווערן עלטערן געבעטן צו זיין געדולדיג.
 

 ווי אזוי איר קענט העלפן 

 
 זייט פארגעגרייט פאר א שולע עמערדזשענסי

 
פארזיכערט אז אייער קינד'ס עמערדזשענסי קאנטאקט 

 אינפארמאציע איז פונקטליך און יעצטיג.

 

שווערע דער דיסטריקט נוצט צו מעלדן עלטערן בנוגע 

 וועטער און עמערדזשענסיס.

 

ווערט באקאנט מיט אייער שולע'ס עמערדזשענסי 

קאמיוניקאציע פראצעדורן. יעדע שולע איז געטריי 

צוצושטעלן פונקטליכע און צייטליכע אינפארמאציע אין 

 פאל פון אן עמערדזשענסי.

 
 
 

  אין פאל פון אן עמערדזשענסי 

 
כאטש וואס אייער ערשטע רעאקציע וואלט געווען צו 

 ביטערופן אדער זיך יאגן צו אייער קינד'ס שולע, 

פאלגט אויס די עצות וואס ווערן אויסגערעכנט דא 

 אונטן.

 

 
    

    
 

 לאקדאון 

א לאקדאון קומט פאר אויב אן אינעווייניגסטע 
אדער דרויסנדיגע געפאר ווערט געטראפן 
ביים שולע.  אלע שולע טירן ווערן פארשפארט 
און סטודענטן ווערן געהאלטן אין די 
קלאסצימערן.  קיין אריינגיין אדער ארויסגיין 
פון שולע וועט ווערן ערלויבט ביז ווען אן 

ונג ווערט געמאכט.  קלאר" מעלד-"אינגאנצן
ווערן ארויסגעלאזט  נישטסטודענטן וועלן 

 דורכאויס א לאקדאון.

 פלאץ-אין-באשיצט 

סטודענטן נעמען שיץ אין באשטימטע ערטער 
זיי צו  באשיצן פון שעדליכע מאטריאלן אדער 
שווערע וועטער.  קיין אריינגאנג אדער 
ארויסגאנג פונעם שולע וועט ווערן ערלויבט 

קלאר" מעלדונג ווערט -ביז ווען אן "אינגאנצן
ווערן  נישטגעמאכט.  סטודענטן וועלן 

 אקדאון.ארויסגעלאזט דורכאויס א ל

 עקוואקיואציע 

אין פאל פון געוויסע געביידע 
עמערדזשענסיס, וועלן סטודענטן ווערן 
אריבערגעפירט צו אן עוואקיואציע אסעמבלי 
געגנט.  סטודענטן וועלן ארויסגעלאזט ווערן 

און  IDגארדיענס מיט בילד \צו עלטערן נאר
ערלויבעניש פון א דיסטריקט באאמטער.  

ז נויטיג כדי צו האלטן דער פראצעדור אי
רעקארד פון וואו עס געפינען זיך אלע 

 סטודענטן.

 

 

ראדיא \TVצו צו לאקאלע  יאהערט זיך 
סטאנציעס פאר אפיציעלע שולע נייעס 

 אלערטס.

אויף אפיציעלע  יאפארלאזט זיך  
יוניקאציע פון שולע אדער פובליק קאמ

 זיכערהייט באאמטע.

הערט זיך יא צו צו אפיציעלע אינפארמאציע 
 בנוגע פאראייניגונג מיט אייער קינד.

צו אייער  נישטאון יאגט זיך  נישטרופט 
קינד'ס שולע. אייער אנוועזנהייט קען 
 שטערן עמערדזשענסי רעאגירערס. 

אייער קינד אדער שולע.   רופט נישט 
שטאב און סטודענטן ווערן געמוטיגט נישט 

קאמיוניקאציע פאר צו נוצן קיין סעלפאן 
 זיכערהייט סיבות.
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