ا :9جراءات الجديدة المتبعة  ,* +حالة الطوارئ اسئلة شائعة
الطرح
ما الذي يحدث إذا كان هناك تهديد داخل "
مب#؟
يتم إع4ن حالة ا67غ4ق عندما يتم تحديد وجود دخيل عنيف داخل 7
مب .8لقد قامت مدارس مدينة ا/0سكندرية الحكومية
المدر 0خ#ل عملية ا&%غ#ق.
ال Aقد يتبعها الط#ب والكادر
/
 ACPSمؤخ ًرا بتوسيع خيارات ا&%جراءات @ /
المدر? من إختيار خيارات أخرى خ)ل عملية ا+,غ)ق .قد تشمل
سوف تُمكن ا+,جراءات الجديدة المتبعة الط)ب والكادر
>
هذه الخيارات إخAء 8
89
المب>،
تحص :باب أو تشتيت إنتباه الدخيل العنيف.
لقد كانت عملية ا&Bغ9ق  A@ 3السابق تتطلب إغ9ق %
ت4يل الستائر ،أطفاء %
ا&بواب3 3 ،
ا&ضواء وجلوس الط.ب بمواجهة الحائط
بعيدا عن النافذة.
ً
ما الذي يحدث إذا كان التهديد خارج )
مب* المدرسة؟
ال ,كانت تُعرف
لقد تم إجراء بعض
*
ال ,يجب إتباعها @ * Aحالة الطوارئ والمتعلقة با23جراءات * +
التغيMات بخصوص التوجيهات * +
9
'
!
"تأم!#
سابقا با12قفال والبقاء &( الداخل " "lock-inعندما يكون الخطر خارج المب> .يطلق ا5ن ع 6ا45جراءات الجديدة أسم "
"
المب."#
يمكن ?Mفراد الكادر المتواجدين  IG Hمحل الحادث إتخاذ ا?>جراء المناسب للمحافظة ع 1س,مة الط,ب الذين قد يكونوا
المب Bأو بالقرب منه عند إع6ن حالة طوارئ .قد يتضمن هذا إبقاء أبواب !
متواجدين حول A
"!
ولح#
المب 5مفتوحة لبضعة دقائق
/
دخول الط<ب وافراد الكادر المتواجدين  0.المنطقة المجاورة.
يتم تطبيق نفس اMNجراءات المعمول بها مسبقاً والمتعلقة بمغادرة %
تأم 7ذلك :والتواجد داخل %
المب& حالما يتم % 6
المب& ،حيث
8يمكن للمتواجدين  0. /الداخل مغادرة المب 4 5 84
لح 6إعتبار القيام بذلك آمناً.
ماهو وجه ا'&خت#ف؟
يش ,إ) وجود تهديد داخل "
المب.#
ا$%غ"ق +
يش ,إ) وجود تهديد خارج "
!
'!
تأم(
المب.#
المب" +
المب; .لتبسيط 3
تتمثل إستجابة الحكومة الفيدرالية لوجود تهديد خارج :
تأم< :
المب; : & =& :
تما( مدارس ACPS
ا4مور والتأكد من ' &

مع اK3رشادات الفيدرالية المتبعة " ( Dحالة الطوارئ ،فإننا نستخدم 2
"تأم) "
ا3ن مصطلح ( "
المب."#
تغي -هذه ا('جراءات؟
لماذا تم ,

لقد أظهرت P
ا'بحاث المتعلقة بالمجابهات العنيفة أنه عندما يتم 5 4
تمك? اولئك المتواجدين  64 5محل الحادث من إتباع ا'&جراءات
اCرواح تكون أقل .كما أظهرت B
المناسبة للموقف ،فإن الخسائر * )B +
اCبحاث أن إتباع تعليمات واحدة والجلوس * ) +غرفة مظلمة
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ال;طة  75 6مثل هذه .
 53 4حال وجود مجابهة عنيفة يمكن أن تقلل من إحتما/ت البقاء .يمكن أن تصل :
ا/نواع من الحوادث بعد
إنتهاء الحادث .تعمل هذه ا/0جراءات الجديدة ع@ 6 C
المدر 7من اتخاذ ا/0جراءات المناسبة لكل
تمك Aالط>ب وافراد الكادر
6
حالة فردية والت8ف بشكل افضل حسبما يرونه مناسباً.
سيع #ذلك أن الجميع سيكونون  42 3مأمن من ;
ا<ن فصاعداً  42 3حال وجود شخص دخيل عنيف؟
هل
"!
لقد تم وضع هذه اP.جراءات لجعل المدرسة مكاناً آمناً قدر المستطاع خ>ل مثل هكذا حوادث .وبينما  .يوجد أي إجراء يمكن
أن يضمن السCمة للجميع ،فإن هناك أدلة تُظهر أن اعتماد هذه ا('جراءات خ4ل 1
ال -جرت ' &( مدارس Columbine
ا2حداث & ,
 Sandy Hook Elementary،High Schoolو  Virginia Techقد ساهم ) (* تقليل الخسائر ) (* &
ا'رواح.
تضمن مدارس  ACPSدائ ًما أن تكون مدارسنا آمنة قدر اABمكان من خ<ل توفر المعلومات ! " 5ذلك الوقت ومراجعة طرق " !
تأم#
المدارس بشكل منتظم.
و 1غياب أساليب #
مق$حة
تم وضع إجراءات اLMغBق التقليدية لمعالجة حوادث أطBق النار أثناء /
الس 1/ 0 $منتصف الثمانينيات/ 0 .
!"
أخرى ع Nمر
السن ،Jفقد بدأت المدارس بشكل تدريجي تطبيق إجراءات ا34غ1ق التقليدية هذه " ! #جميع المواجهات العنيفة،
G
تغCت مؤخراً ا=<رشادات الفيدرالية المتعلقة بالمواجهات العنيفة .حيث قامت
ح .التهديدات الحاصلة داخلالمب .Hوقد B
4
يتما 5مع هذه ا-.رشادات الفيدرالية.
مدارس  ACPSبتحديث إجراءاتها المتبعة ? >@ حالة الطوارئ بما
تغي +ا*)جراءات " ! #مدارس ACPS؟
*تقوم هيئات تعليمية أخرى بإتباع إجراءات ا*)غ9ق هذه .لماذا تم !
ف7جينيا @ ? Aتقديم نهج 6
أك 7مرونة وفعالية عند إتباع إجراءات
أن مدارس  ACPSهي واحدة من أو Hالهيئات التعليمية @ ? Aشمال ?
ا>=غPق .ومع ذلك ،فإننا لسنا أول من &
الكث /من المدارس &  '%جميع
ف/جينيا .با>=ضافة إ 8ذلك ،فإن %
يتب Hهذا النهج &  '%و>ية %
أنحاء الو/يات المتحدة تطبق 6
ا/ن إجراءات ا./غ,ق الجديدة هذه.
ف4جينيا إجراءات ا)(غ&ق هذه؟
هل تؤيد و)ية 3
فPجينيا بشكل رسمي بعد ع Dإجراءات ا?,غ=ق الجديدة هذه .لقد قامت سبع و,يات )ماساتشوستس،
لم تصادق و,ية O
م3ي0ند ،أ,سكا وبنسلفانيا( بالمصادقة ع 8هذه ا$%جراءات بالفعل وجعلها إجراءات ا$%غ"ق
ف3مونت ،أ,باما ،أوهايو2 ،
2
*
الرسمية المتبعة ) +مدارسهم.
ماهي "
الف#ة الزمنية؟
يستغرق F
التغي3ات بشكل كامل .تقوم مدارس  ACPSبتطبيق ا/0جراءات الجديدة بأ"ع
اGمر وقتاً لتطبيق ودمج إتباع هذه
2
الما .7كما بدأنا أيضاً ،وخ'ل العام
الدرا8
وقت ممكن .لقد تم تدريب جميع أفراد الكادر التعليمي ع; مدار العام
56
5
ا6شهر القليلة 5
الما ،Nبتدريب الط>ب وسوف يستمر هذا خ>ل 5
الحا .-لقد بدأت مدارس ACPS
الدرا0
العام
من
ا6و-
,
,
,M
بالفعل بممارسة تدريبات ا9:خ1ء مع الط1ب من خ1ل تدريبات الحرائق ،تدريبات إخ"ء الحافلة المدرسية ،إلخ .ان ا$%خ"ء
هو 8
ا,ساس  42 3إجراءات ا+,غ)ق الجديدة.
ما الذي يحدث إذا وقع حادث قبل تطبيق إجراءات ا+,غ)ق الجديدة؟
أن اKLخIء هو P
اLساس  0. /إجراءات اKLخIء الجديدة .وهذا هو بالفعل جزء من بعض إجرائاتنا المتبعة  0. /حالة الطوارئ ،مثل
تدريبات الحرائق .سوف يقوم الط,ب بممارسة كيفية إخ,ء .
مب /خ,ل فصل الخريف.
المدر; توظيف استخدام معرفتهم حالما يتم تدريبهم.
يمكن للكادر
:
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هل نقوم بتعليم أطفالنا كيفية مجابهة شخص دخيل عنيف.
تعتمد جميع التدريبات ع& الفئة العمرية و4يتم تعليم أي طفل ع& مجابهة شخص دخيل عنيف.
ما الذي نفعله <
ل=شخاص الذين يعانون من مشاكل ذهنية أو بدنية؟
ال Aلديها طالب لديه احتياجات خاصة حول إجراءات الطوارئ المختلفة.
سوف يتم إبGغ جميع العوائل @ ?
لطف#؟
ع #إخباره
"
ما الذي يتوجب "
المدر 7والمجتمع ككل .يرجى مناقشة
التغي$ات با@?ضافة إ; الكادر
سوف يستمر التواصل مع العوائل بخصوص هذه
#
6
+
إجراءات اQ7غ3ق هذه مع طفلك إذا أمكن ذلك .قد ي3حظ بعض ط3ب المرحلة ا7بتدائية اخت3فًا بسيطًا * ,التدريبات
%
ح Gقد يكون لدى طAب المدارس المتوسطة والثانوية العديد من 0
الجديدةE F IF E ،
ا1سئلة .ستكون هناك جلسات لطرح ا&سئلة
?
وا@جابة عنها قبل بدء جلسات تدريب الط,ب ) (* المدارس.
هل يحتاج أولياء -
ا.مور إ) التدريب؟
3يحتاج أولياء J
ا3مور إ Hالتدريب ع 9إجراءات ا23غCق ،ولكن يجب أن يكونوا ع 9دراية بهذه ا23جراءات +
ح ,يكونوا قادرين
ع 5التحدث بفعالية مع '
ا(طفال حول كيفية التعامل مع مواجهة عنيفة .هذه ا9:جراءات هي مفيدة للتعامل مع أي مواجهة
عنيفة وهي  0تقت 3ع 1ا/0ستخدام داخل المدرسة.
طف 7إ 4مواجهة عنيفة خ,ل رحلة ميدانية؟
ماالذي يحدث إذا تعرض
6
أن إجراءات اGHغEق الجديدة هذه قابلة للتطبيق  53 4أي موقف .لم يتم وضعها خصيصاً للتطبيق  1/ 0المدارس .يمكن استخدام
الدرا<  31 2أي مكان ،بما  31 2ذلك خ,ل رحلة ميدانية.
المدر<  31 2الفصل
ال Iسيتعلمها الط,ب والكادر
1
1
نفس التدريبات 1 H
لماذ يُطلب من اولياء 2
ا3مور عدم ا?3تصال أو إرسال الرسائل النصية 32طفالهم خ,ل حالة الطوارئ؟
المدر Eهي معالجة الخطر وضمان س5مة جميع الط5ب .يمكن للمكالمات الهاتفية تشتيت
تكون أو& أولويات أفراد الكادر
D
ا*.نتباه عن هذه M
'
ا*ولوية ويمكن أن تدل الشخص الدخيل ع> مكان تواجد الطالب .سوف يقوم مكتب ا*.تصا*ت &( مدارس
1
المدر ،:الط6ب وأولياء أمورهم التسجيل للحصول
 ACPSبالتواصل مع العوائل  20أقرب وقت ممكن .يمكن $فراد الكادر
9
التا" .www.acps.k12.va.us/emergency
ع* التبليغات من خ0ل الدخول ع* الرابط !
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