دليل معلومات الطوارئ المخصص للعوائل
نحن في مدارس دنفر العامة ) (Denver Public Schoolsنضع سالمة التالميذ والموظفين على رأس أولوياتنا.
يتعاون قسم السالمة في مدارس دنفر العامة ) (DPSمع قسم الشرطة في دنفر بشكل مباشر لضمان اتباع ُنهُج متناسقة
لتامين سالمة المدارس .تقع جميع مدارسنا التي يقارب عددها  200مدرسة في المدينة ،وبسبب تركيبتنا المدنية ،غالبًا
ما نقوم بإقرار تدابير احترازية تتعلق بالسالمة للمحافظة على سالمة مجتمعات مدارسنا.
ينطوي مشاركة المجتمعات في الجهود التي نبذلها على ضمان قيام العوائل بمساعدة أطفالها وموظفي المنطقة التعليمية
في حال حدوث حالة طوارئ.

ما الذي تقوم به مدارس دنفر العامة ) (DPSلمساعدة مدارسنا على االستعداد لمواجهة حالة طوارئ؟




تدريب فرق االستجابة للطوارئ (فريق الطوارئ) في كل مدرسة على إجراءات الطوارئ.
مساعدة المدارس على إكمال بناء خطط الطوارئ فيها.
عقد شراكة مع قسمي الشرطة ومكافحة الحرائق في دنفر في جهود التخطيط.

ما الذي يمكن للعوائل القيام به للمساعدة؟





التحدث مع األطفال حول إجراءات االستجابات للطوارئ في المدرسة ،لكي يكونوا على علم باألمور التي يجب
توقعها عند حدوث حاالت طوارئ أو أزمات .يمكن العثور على هذه المعلومات مع موظفي اإلدارة في كل مدرسة.
التأكد من أن المعلومات المتعلقة بكيفية االتصال بأولياء أمور األطفال في حاالت الطوارئ هي معلومات
مح ّدثة في كل من المدرسة وبوابة أولياء األمور ) .(https://myportal.dpsk12.orgلن يُسمح للتالميذ
بمغادرة المدرسة برفقة أفراد غير مخوّ لين ،وسيتعذر علينا الوصول إليكم في حاالت الطوارئ إذا كانت
معلومات االتصال قديمة أو غير صحيحة.
إذا كان الطفل بحاجة إلى تناول أدوية معينة ،فيجب التأكد من وجود كمية كافية من هذه األدوية في المدرسة لمدة
ثالثة أيام على األقل.

ما الذي تقوم به المدارس في إطار االستعداد لمواجهة حالة طوارئ؟
يتعيّن على المدارس اتخاذ اإلجراءات التالية في إطار االستعداد لمواجهة حاالت الطوارئ أو األزمات:
 تسليم خطة طوارئ إلى مدير إدارة الطوارئ مع قسم السالمة في مدارس دنفر العامة ) (DPSفي غضون أول
أسبوعين من بدء المدرسة.
 الحصول على شهادة سنوية لفرق االستجابة للطوارئ في كل مدرسة .يتعيّن على جميع أعضاء فرق الطوارئ حضور
صفوف عبر اإلنترنت ،يديرها قسم السالمة ،تتناول إجراءات الطوارئ.
 إدارة تدريبات على حاالت الطوارئ في كل المدراس يراقبها قسم السالمة لضمان استجابة التالميذ والموظفين بطريقة
آمنة وتوقيت مناسب .يتم استكمال التدريبات على إطفاء الحرائق كل شهر خالل السنة الدراسية .وتتم التدريبات على
التأمين الداخلي والخارجي واالحتماء بمكان آمن خالل أول ثالثين يومًا من كل نصف سنة دراسية.
 حضور تدريبات فرق االستجابة للطوارئ وجهًا لوجه باإلضافة إلى تدريبات تشمل جميع الموظفين يديرها قسم
السالمة.

معلومات يجب أن تكون على علم بها حول خدمات حاالت الطوارئ في
المدارس:
ما المقصود بالتأمين الخارجي للمدرسة؟

ً
تهديدا مباشرً ا
يتم التأمين الخارجي للمدرسة عند وجود مخاوف تتعلق بالسالمة بشأن أمر ال يش ّكل
للمدرسة .على سبيل المثال ،قد تقوم الشرطة بمالحقة سيارة ما في المنطقة المجاورة المحيطة
بالمدرسة ،ويحدد قسم السالمة في مدارس دنفر العامة ) (DPSأنه يتعين على المدرسة القيام
بالتأمين الخارجي للمدرسة ألغراض أمنية داخلية كتدبير احترازي .عندما تقوم المدرسة بالتأمين
الخارجي ،يتعيّن على التالميذ والموظفين البقاء داخل حرم المدرسة ،وقد تستمر األنشطة المدرسية
كالمعتاد ويبقى باستطاعة التالميذ والموظفين التحرك بأمان داخل المدرسة .يعني التأمين الداخلي
أنه لن يُسمح ألي شخص بالدخول إلى المبنى أو الخروج منه ،ومن غير المرجح أن يالحظ
التالميذ والموظفون أي فرق إثناء عملية التأمين الداخلي إال إذا تمت عملية التأمين الداخلي في
وقت قريب من وقت انتقالي.

ما المقصود بالتأمين الداخلي؟
يحدث التأمين الداخلي للمدرسة عند وجود مخاوف تتعلق بالسالمة بشأن تهديد محتمل للمدرسة.
على سبيل المثال ،قد تقوم الشرطة بإرسال دورية راجلة لمالحقة شخص مشتبه به وهذا الشخص
موجود داخل ممتلكات المدرسة .وسيتم أيضًا التأمين الداخلي في حال وجود تهديد محسوس داخل
المدرسة .في حالة التأمين الداخلي ،يجب أن تتوقف أنشطة الفصول الدراسية والعمل في المدرسة،
ويتعين على الجميع التزام الهدوء والصمت والتحرك ً
بعيدا عن األنظار .يجب على التالميذ البقاء
في الفصول الدراسية والتزام الهدوء حتى يتم رفع حالة التأمين الداخلي.
* في حالتي التأمين الداخلي والخارجي ،ينسّق قسم السالمة في مدارس دنفر العامة ) (DPSمع
المستجيبين للطوارئ لتحديد الوقت المناسب إلخراج التالميذ من المدرسة.

ما المقصود باالحتماء بمكان آمن؟
يشير االحتماء بمكان آمن إلى لجوء التالميذ والموظفين إلى مكان آمن في المدرسة لحماية أنفسهم،
وقد يكون هذا المكان في أحد الصفوف أو الممرات .يحدث هذا األمر عند وجود خطر ما ،كتحذير
بوقوع إعصار أو أحوال جوية قاسية ،وحدد قسم السالمة ،بمساعدة وكاالت خارجية ،أن اإلخالء
أو االنصراف المبكر قد يعّرض سالمة التالميذ للخطر

ما المقصود باإلخالء؟
اإلخالء هو الحالة التي يتم فيها نقل التالميذ إلى خارج مبنى المدرسة لمنع تعرّ ضهم لألذى أو
اإلصابة بسبب حدوث حالة تنطوي على المخاطر في داخل المدرسة ،كاندالع حريق مثالً.

ما المقصود بموقع ل ّم الشمل؟

موقع ل ّم الشمل هو الموقع الذي يتم نقل التالميذ إليه بعد إخراجهم من ممتلكات المدرسة لمنع
تعرّ ضهم لألذى أو اإلصابة بسبب حالة تنطوي على المخاطر في داخل المدرسة أو خارجها.

كيف يمكنني معرفة وجود تأمين داخلي وخارجي في مدرسة طفلي؟
نحن نهدف إلى مراعاة احتياجات العوائل وتوصيل معلومات دقيقة ومناسبة من حيث توقيتها من دون أن نتعرض إلجراءات االستجابة
للطوارئ أو تعريض سالمة تحقيقاتنا للخطر .عالو ًة على ذلك ،من الضروري الموازنة بين الحاجة إلى التواصل والخطر الناجم عن تكوين
حالة يسودها المزيد من القلق والمخاوف لدى التالميذ والموظفين والعوائل.
في حالة التأمين الخارجي ،يفيد البروتوكول المتبع لدينا بأن قائد المدرسة يقرر مستوى التواصل الضروري لمجتمع المدرسة .إذا حدث هذا
التأمين الخارجي في وقت قريب من وقت االنصراف أو الوصول أو بمعنىً آخر يؤثر على العوائل ،فإننا نشجع قائد المدرسة على إرسال
مراسالت إلى العوائل إلعالمها باألمر .يتعيّن على قائد المدرسة تحديد نوع (أنواع) المراسالت باالستناد إلى تفضيالت العوائل في المدرسة.
بالنسبة إلى التأمين الداخلي ،يقوم قسم المراسالت في مدارس دنفر العامة ) (DPSبتنسيق التبليغات المرسلة إلى أولياء األمور بالتعاون مع قائد
المدرسة .وبما أن التأمين الداخلي يؤدي إلى حدوث إخالل ملحوظ في بيئة المدرسة العادية ،فمن الضروري إعالم العوائل .في معظم الحاالت،
تستخدم مدارس دنفر العامة ) (DPSجهاز الطلب الهاتفي اآللي ونظام البريد اإللكتروني اآللي إلعالم العوائل بحدوث التأمين الداخلي .من
الضروري أن تكون المعلومات المتعلقة بكيفية االتصال بأولياء أمور األطفال في حاالت الطوارئ معلومات محدّثة في كل من المدرسة وبوابة
أولياء األمور.

علي اتخاذه في حال التأمين الداخلي/الخارجي للمدرسة التي يوجد فيها طفلي؟
ما اإلجراء الذي يجب
ّ
إذا تم إعالمك بتأمين المدرسة داخليًا/خارجيًا حيث يوجد طفلك ،ال تحضر إلى المدرسة .من المستحسن أن تبقى في مكان يمكنك فيه تلقي
تبيلغات فيها المزيد من المعلومات حول حالة طفلك .لن يُسمح للتالميذ بمغادرة المدرسة إال بعد انتهاء الحادث أو عندما يصبح المكان آمناً
للخروج منه .على الرغم من أن هذا األمر ال يحدث بشكل متكرر ،إال أنه يتعيّن عليك أن تكون مستع ًدا لمالقاة طفلك في موقع ل ّم الشمل في حال
تم إخراج التالميذ من المدرسة.
قيامك تحديث معلومات االتصال الخاصة بك في بوابة أولياء األمور ) ،(https://myportal.dpsk12.orgسوف يساعدك في تلقى رسائل
إلكترونية ومكالمات هاتفية تلقائية في حاالت الطوارئ في مدرسة طفلك .احرص على اختيار تلقي التبليغات في حاالت الطوارئ ضمن حسابك
في بوابة أولياء األمور.

ما يجب فعله و ما ال يجب فعله في حاالت الطوارئ أو األزمات:







يجب مراجعة موقع مدارس دنفر العامة ) (DPSللحصول على معلومات محدّثة ) .(www.dpsk12.orgويجب أيضً ا مراجعة
) DPS Twitter (@DPSNewsNowو) Facebook (@DenverPublicSchoolsلكونهما عاد ًة خط التواصل األول المستخدم
في حال حدوث أزمات.
يجب االتصال بالخط الساخن لدائرة األسرة في  DPSعلى الرقم .720-423-3054
يجب سماع المعلومات المتعلقة بل ّم شمل العائلة في حال تم إخراج التالميذ من المدرسة .تذ ّكر ضرورة إحضار بطاقة هوية حكومية
صالحة إلى موقع ل ّم الشمل .تجدر اإلشارة إلى أن عملية ل ّم الشمل ال تحدث بشكل متكرر.
ال يجب الحضور إلى مدرسة الطفل إال في حال تم إعالمك بوجوب الحضور .فمن شأن ذلك أن يتسبب في حدوث أزمة سير وإعاقة جهود
موظفي الطوارئ.
ً
ّ
ضغطا في النظام الهاتفي باإلضافة إلى التشويش على
المكثفة أن تحدث
ال يجب االتصال بالطفل أو بمدرسته .فمن شأن المكالمات الهاتفية
اتصاالت الطوارئ.

يعمل قسم السالمة على توفير الحماية للتالميذ والموظفين والمساهمين والموجودات المادية
في مدارس دنفر العامة .يقود هذا القسم مايكل إيتون ) ،(Michael Eatonويتكون فريقه
من أكثر من  100عضو بمن فيهم المحققون وضباط الدوريات المسلحة والمنسقون
واألخصائيون في مجال االستعداد لحاالت الطوارئ وتقنيو السالمة والمسؤولون عن
سالمة مباني المدارس .يعمل هذا القسم على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع والسنة.

