
 یک پیغام مھم درباره امنیت مکتب

 )Henrico Countyکانتی ( ھنریکو  یدولت مکاتب یخانواده ھاخدمت 

کھ   ،)Marjory Stoneman Douglas High Schoolمارجوری داگالس استونمن( در دبیرستانای کھ از فاجعھ  پس ھفتھ جریاندر
ما از نگرانی ھای  .دریافت کرده ایم مکاتب امنیتباره در معلوماتبرای  یھای متعدد تقاضا ،بھ وقوع پیوست در پارک لند فلوریدا 

:قدردانی می کنیم و می خواھیم بھ سواالت زیر پاسخ دھیم خودجامعھ 

؟پیدا کنم  امنیت  بارهدر مکتبدرباره رویکرد را کجا می توانم اطالعات مفصلی من از

 وب سایتازشما اگر  .باشد میھمیشھ در دسترس )Henrico County( کانتی ھنریکودولتی  مکاتبمعلومات درباره  امنیت در 

http://henricoschools.us/health-safety/  بازدید کنید، شرح مفصلی از موارد زیر را خواھید یافت: 

   دادانجام  باید  ) در شرایط اضطراری چھ کاری1
  حمایت می کنند مکتببخش  امنیتکھ از تالش ھای  ی) پرسنل2
  و امنیتی  ایمنی حسابرسانضرورت نیاز بھ ) 3
بازیابی:  تا ه شدنموضوعاتی از آماد شمول بحرانما برای زمان  صفحھ ای 11) کتابچھ راھنمای 4

http://henricoschools.us/pdf/HealthSafety/CrisisPreparedness.pdf  

؟چھ میباشدپالن برای بحران 

دستورالعمل  ،ترکیبی  یھا پالند. این ندنبال می کن مکاتب امنیترا در  `بھترین شیوه ھا´دارای پالن ھای بحران است کھ  مکتبھر 
را  در ویرجینیا مکاتب امنیت سنترو  ھ، وزارت امنیت داخلفدرال  دولت اضطراری وضعیتھای ایجاد شده توسط سازمان مدیریت 

بھ واقعی  زمان ھایو در درمی آید ، بھ طور منظم بھ روز شده نگھداری حفظ و مکتببحران توسط پالن ھای بھ کار می گیرد. 
، کامل و بھ  مکمل سھ بار در سال بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود کھ دست کم  مکتببحران پالن . ھر می شود کاربرده

.باشدروز شده   

؟متفاوت است مکتب دیگربھ  مکتبیاز  امنیتھای  پالنآیا   

. ما معتقدیم کھ پالنو مراکز  مکتب 72 برای است خانھ ای )Henrico County Public Schools( کانتیھنریکو دولتی  مکاتب
 بحران پالنکند. ھر  رسیدگی مکاتب تمامنمی تواند بھ طور مناسب بھ نیازھای  است ایجاد شدهکھ بھ شکل مرکزی بحران  پالنیک 

ویرجینیا ایالت  شده است. تھیھ کمپیک در منحصر بھ فرد  و هاست و برای پاسخگویی بھ نیازھای ویژ الگو یک بھ دنبال مکتب در
ما  .برمیداریم بیشتر قدم، یک  ھنریکو کانتی در ،ماسپتامبر تکمیل و تایید شود.  ماهآخرین روزپایان ھا تا  پروگرامکھ ھمھ  داردالزام 

 امنیت دفتربرنامھ ھا توسط  کل، شود وارد مکتباز اینکھ اولین دانش آموز در ابتدای سال تحصیلی در  پیش تا الزام می کنیم
ھفتھ را  اورجانسآمادگی  تعلیمات ،. اعضای ھیئت علمی و کارکنانشده باشند، بررسی و تایید  ) Office of School Safetyمکتب(

  .نمایندمی تکمیل شروع مکتب  از پیش

دریافت می کنید؟مکاتبرا برای دانش آموزان و  تعلیماتچھ نوع  

برنامھ تمرینی ما تعداد تمرین ھای (دانش آموزان، اعضای ھیات علمی و کارکنان) دوره ھای آموزشی را تجربھ می کنند. افراد ھمھ 
در  دانش آموزان اضطراری یرانبرون . تمرین ھای می باشدویرجینیا  درتیراندازی مورد نیاز معلوم تمرین تعداددو برابر شمول

تا  نیز انجام می شوندمعکوس  برون رانیھای  تمرین. صورت می گیردی تاالر سخنرانکالس، کافھ تریا، کتابخانھ، ورزشگاه، و 
. آنھا بھ عھده گرفتھ شودحفاظت ازمسوولیت ساختمان بازگردند و  داخل ھستند بتوانند بھ سرعت بھ بیروندانش آموزانی کھ در 

 گزارش نوشتن برایتمرینات ، ناظران  پس ازاتمامانجام می دھیم. نیز را  باس برون رانی ازو  حریقعالوه بر این، ما تمرین ھای 
   راه ھای بھبود را شناسایی کنند.تا می کنند  کوششمی کنند و  بازدید



 ؟چھ مشارکتی دارید )Henrico(ھرنیکو پلیس و سازمان حریق  با

 

 

در پلیس ھنریکو است.  افسریک متشکل از است کھ ) School Resource Officer( `منابع انسانی کارمند´یک دارای  مکتبھر 
ما و دیگر ھمکاران در کارمند منابع انسانی  ،اضطراری را توسعھ و انجام می دھیم زمان ھایحالیکھ ما  برنامھ ھای آمادگی در 

می کنند تا برنامھ ھا و پروتکل  مالقات با ما . آنھا بھ طور مرتباشتراک میگذارند بھبا یکدیگررا ھای خود  تخصص ھعام امنیت
مکتب یک سوم در. ما ھر سالھ کنندبرنامھ ریزی تمرینات آموزشی را و ھ ھم گذاشت یرا روایده ھای جدید ، نمودهرا مرور  یھا

 شامل افسران پلیس و آتش نشانان می شوند. حسابرسیرا انجام می دھیم و اعضای تیم  امنیت جامع ھای حسابرسیھایمان 
 

 

؟مکتب چیست امنیت حسابرس  
 

. فرایند حسابرسی بگیردمورد توجھ قرار  مکتب امنیتدر  یکمک می کند تا بھترین شیوه ھای امروز مکاتببھ  امنیت انحسابرس
و بحران خود، از جملھ سیاست ھا و پروتکل ھای ایجاد شده توسط ھیئت مدیره  امنیتبھ دنبال برنامھ ھای مکاتب تضمین می کند کھ 

یک سال  مدتدرمکاتب . این بھ این معنی است کھ یک سوم سھ سال طول می کشدمدت . یک چرخھ حسابرسی جامع باشند مکتب
روزانھ  یرویداد ،جامع  حسابرسییک موقت دریافت می کنند.  حسابرسیباقیمانده یک  مکاتبجامع دریافت می کنند و  حسابرسی

 امنیت دفاتراز کارشناسان موضوع کھ شامل سرپرستان پلیس، مأمور آتش نشانی و کارکنان  یاست کھ توسط تیم
ھای موقت برای دو سال آینده  حسابرسی. رسد یباشد بھ انجام م یمو ساخت  تخنیکی مراقبتدانش آموزان،  ترنسپورتیشن،مکاتب

 .باشدشده  تکمیلجامع  حسابرسیانجام می شود تا اطمینان حاصل شود کھ توصیھ ھای 

   
انجام می دھند تا از ھر مدرسھ را بدون اطالع قبلی سھ بازدید  ،در ھر سال تحصیلی ،امنیت حسابرسیعالوه بر این، اعضای تیم 

اطمینان از حصول د. این شامل نانجام می شو سیبا وظیفھ شنا تمام اوقاتدر  ھامالقاتکھ پروتکل ھای امنیتی و  نماینداطمینان حاصل 
 یجنس ینمجرم ی ثبت دارها باشناسایی آنھا  مورد سوال قرارگرفتھ ومدارک" ورودی پیش درب دفتردر "مالقات کنندگان این است کھ 

.قابل روئیت باشددر ھمھ وقت بھ طور برجستھ ای  مالقات کنندگان  شناسایینشان و  بررسی شودپلیس ایالت ویرجینیا   
 

  می توانم انجام دھم؟ برای کمک چھ کاری
  

احساس راحتی می شود  یا شنیده دیده مکاتب اجتماعکھ در  یمعلوماتاشتراک گذاری  درما می خواھیم دانش آموزان و خانواده ھا 
پرسنل  ،مدرسھ مورد سوال قرار گیرد امنیتزمانھایی کھ  در مناسب و دسترسی بھ حمایت ھای الزمپیدا کردن منابع بھ منظور . کنند

" کھ در وب Silence Hurtsداده می شوند. افراد نیز می توانند راھنمایی ھای آنالین را با استفاده از لینک " قرار تعلیممکتب تحت 
 .ساختھ شده است، بھ اشتراک بگذارند جداگانھ بھ طور ھر مکتبسایت 

 

  مکتب چیست؟ امنیتدفتر 
  

 ،کرده است. این ادارهو تامین حفظ  ولسوالیاین را در سراسر  مکتب امنیت دفترکانتی ،  ھرنیکو دولتی مکتب ھای ،2008از سال 
اختصاص دارد.  اضطراریدروضعیت کار می کند کھ بھ طور کامل بھ برنامھ ریزی بحران و آمادگی ای با کارکنان با تجربھ 

،  مکتب اداریتجربھ امور اضطراری و وضعیت مدیریت مھارتھای ،  عمومی امنیت فراھم نمودنعالوه بر  ،مکتب امنیت متولیان
دانشجویان، برای یک محیط یادگیری را کار می کنند تا  یروان صحھدفتر بھ طور منظم با ھمکاران ما در پلیس، آتش نشانی و 

 .ھمیشھ امنیت،  اول تعلیم. می رساند فراھم نمایند را بھ حداکثر  امنیتکھ ی مکاتبکارکنان و بازدیدکنندگان در تمام 

 

  ؟چیز در آینده چھ
  

 امنیت برایکارھایی کھ  بھھنریکو است. در حالی کھ ما  در بخش دولتی مکتب ھای ییبنا ریز رکنمکتب یکی از چھار  امنیت
انجام داده ایم. ما ھمیشھ بھ ایده ھای جدید بر کار انجام می دھیم افتخار می کنیم، ھیچ وقت راضی نیستیم کھ بھ اندازه کافی  مکتب

 عقاید دیگرمی کنیم تا  مالقاتدر سراسر ویرجینیا  مکاتب امنیت. ما بھ طور منظم با ھمتایان روی می آوریماساس تجارب دیگران 
  گیریم.بو بھ کار  کرده را درک مکاتب امنیترا بھ اشتراک بگذاریم. ھدف ما این است کھ بھترین شیوه ھای حال حاضر در 

  
دولتی   مکاتبکھ جلوگیری کند. اما ما می دانیم  پیش آیدمکتب نمی تواند از ھر تراژدی احتمالی کھ ممکن است  دری ھیچ سیستم

درتالش و کوشش برای ایمن تر ساختن  ،بیش از پیش،دایم بھ طور مستمر،  پیشرفتبا برنامھ ریزی موثر، آموزش و ھنریکو کانتی  
 .خود می باشند




