مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية
اإلجقاءاتلاحم عةلفيلح التلاحطوا ئ
مقدمة من قبل

قسم خدمات األمن والسالمة
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الحرارقلال ر ل
يتم إطالق اإلنذار بوجود الحريق.
قملبإ الءلالمبنى س خ ًلأققبل خقج.
حالما تصبح خارجاً ،إذهبلإحىلاحمك نل
احمخصصلح .
تأكد من سالمة طالب صفك وأبلغ ذلك.
إ معلإحىلاح عليم تلاأل قى.
اللتعاود الدخول إلى المبنى.

















توقف عما كنت تقوم به .انظر واستمع .لديك
خيارات .استخدم استراتيجيات ALICE
الخاصة بك (إجراءات اإلغالق).
أ ليلاحمك نلعلىلاحفو ،لأنلأ كن.
قد تحصل أو قد التحصل على إشعار مفصل.
قملب إل الءل س خ ًلأققبل خقجلوإصطحب
من تستطيع إصطحابهم معك.
إذالحمل س طعلاإل الءلوالتوجه إلى مكانك اآلمن،
عندها قملب أ ينل ك ر !
إذا كنت الشخص الذي ينبه اآلخرين ،فاستخدم
لغة إنجليزية بسيطة.
كن مستعدًا للمواجهة أو تشتيت االنتباه.
عندما تكون آمنًا للقيام بذلك ،اتصل بالمسؤول
اإلداري أو السلطات لتقديم معلومات حول
الفصل الدراسي الخاص بك.
سوف يتم تقديم إشعار زوال الخطر فقط من
قبل السلطات/الشرطة.
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إستمع إلى إشعار "تأمين المبنى" .هناك تهديد
محتمل أو نشاط للشرطة في المنطقة القريبة.
إستمع إلى التعليمات اإلضافية.
قد تستمر األنشطة الصفية.
ينبغي دخول الحصص التي تعقد في الخارج.
اللأح لا لاحم ةلأولاغ ه لأليل بلك ن.
ينبغي تقديم إشعار زوال الخطر من قبل
المسؤول اإلداري.

إلجرقلالءلالتل لالحرسرالل رةل لال رار لءل للالأللعر ر ليلقل







أستمع إلى اإلشعارات الخاصة بإق قابلطكسل يئ.
ينبغي دخول الصفوف الدراسية التي تكون خارج المبنى.
تحرك بسرعة وهدوء متوجها ً إلى المناطق اآلمنة
المحددة داخل المبنى.
إستمع لتعليمات احا و لواإلح م ءل "Drop and
".Tuck
تأكد من سالمة طالب صفك وأبلغ ذلك.
إ معلإحىلاح عليم تلاأل قى.
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قم باإلخالء عند توقف اإلهتزاز.
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