
 
 

ة رقم 15  النشر

ي حالة الطوارئ
 
 االستجابة ف

 
ي 
 أدخل اسم المدرسة القانون 

 أدخل  عنوان 911

ي المكان
 
ي المكان اإليواء ف

 
 مالزمة المدرسة القفل اإلخالء اإلبقاء ف

يستخدم إليواء الطالب والموظفين 
 .داخل المبنى

 

يستخدم للحد من حركة الطالب 
والموظفين أثناء التعامل مع حاالت 

 .الطوارئ قصيرة المدى

 

يستخدم إلجالء الطالب والموظفين 
 .من المبنى

 

يستخدم لتأمين مباني المدرسة 
واألراضي المحيطة بها خالل الحوادث 

التي تشكل مصدر قلق وشيك خارج 
 المدرسة

 

ألراضي المحيطة يستخدم لتأمين مباني المدرسة وا
بها أثناء الحوادث التي تشكل تهديًدا مباشًرا بالعنف 

 .في المدرسة أو بالقرب منها

 

     

  يجب االستماع للحصول على
تعليمات حول الوضع واإلجراءات 

 .التي يمكنك اتخاذها

  يجب على الطالب في الممرات
العودة إلى الفصول الدراسية 

 .المخصصة، إذا كان ممكنًا

 على معلمي الفصول  يجب
 .الدراسية إثبات حضور الطالب

  يجب على جميع الموظفين
اآلخرين مساعدة الطالب، حسب 

 .الحاجة

  يجب االبتعاد عن النوافذ، إذا
 .اقتضى األمر ذلك

  إذا تم التوجيه بذلك، يجب االنتقال
خارج الفصل الدراسي إلى منطقة 

يجب البقاء في . آمنة مخصصة
 .قاتجماعة في جميع األو

  يجب إثبات حضور وغياب
 .الطالب

 يجب االستماع للتحديثات. 

  يجب االستماع للحصول على تعليمات
حول الوضع واإلجراءات التي يمكنك 

 .اتخاذها

  يجب على الطالب في الممرات العودة
إلى الفصول الدراسية المخصصة، إذا 

 .كان ممكنًا

  يجب على معلمي الفصول الدراسية
 .إثبات حضور الطالب

  يجب على جميع الموظفين اآلخرين
 .مساعدة الطالب، حسب الحاجة

 يجب االستماع للتحديثات. 

  يجب االستماع للحصول على
تعليمات حول الوضع 

 .واإلجراءات التي يمكنك اتخاذها

 منطقة يجب قيادة الطالب إلى 
التجمع الُمحدد أو منطقة التجمع 

يجب استخدام الطريق . المعلنة
 .زم األمرالثانوي، إذا ل

  يجب إحضار قائمة الحضور
 .وقائمة الصف

  يجب إغالق باب الفصل بعد
 .الخروج

  يجب إثبات حضور الطالب
عندما يكون من اآلمن القيام 

 .بذلك

  ،في حالة اإلخالء خارج الموقع
يجب إثبات حضور الطالب قبل 
 .االنتقال من الموقع وإلى خارجه

 يجب االستماع للتحديثات. 

  للحصول على تعليمات يجب االستماع
حول الوضع واإلجراءات التي يمكنك 

 .اتخاذها

 يجب قفل جميع النوافذ الخارجية. 

 األنوار كما هي/يجب ترك الستائر. 

 يجب إثبات حضور الطالب. 

  بعد التعليمات األولية، يجب االستماع
 .إلى التحديثات

 يستمر التدريس في الفصل كالمعتاد. 

  الخارجيةاألنشطة يتم إنهاء جميع 

 يجب االستماع للتحديثات. 

  عندما تسمع إعالن اإلغالق المؤقت، يجب أن
 .تتحرك بسرعة لتنفيذ اإلجراءات التالية

  إذا كان آمًنا، يجب جمع الطالب من الممرات
 .والمناطق العامة بالقرب من الفصل الدراسي

 يجب سد الباب . يجب قفل الباب الخاص بك
 .بمتراس إذا لزم األمر

  نقل الطالب إلى منطقة آمنة في الفصل يجب
 .الدراسي بعيًدا عن التواجد بمقربة من الباب

 األنوار كما هي/يجب ترك النوافذ والستائر. 

  يجب الحفاظ على هدوء الجميع، وصمت الهواتف
 .المحمولة

 اإذا كان ممكنً   .يجب إثبات حضور الطالب. 

  ال يجب التواصل من خالل الباب أو الرد على
 .الغرفةهاتف 

  ال ينبغي الرد على نظام اإلعالن بمكبرات الصوت
 .أو إنذار الحريق

  يحب عليك البقاء مخفيًا حتى يتم اإلفراج جسدًيا
 عنك من قبل موظفي إنفاذ القانون

 

 

 

 ملزم
 

 اإلجراءات الموىص بها
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