
 
ةُ   أَُسٌر َو َعائََِلُت َمدَاِرَس َمَحل ِيٍَّة هنرايكو العَامَّ

 
ِة فِي باركَلند ِب فلُو ِريدَا, َو قَدْ اِْستَلََمنَا َعدَدٌ َكبِيٌر ِلُمدَّةِ أُْسبُوعٍ َو ُمْنذُ َمأَْساةِ َمدَْرَسِة مارجورى ستوننى َمان دوقَلس الثَّانَِويَِّة العَامَّ

َق ِلألَْسئِلَِة  َعْن َمْعلُوَماُت َسََلَمٍة َو أََماُن الَمدَْرَسِة.ِمْن الطَّلَبَاُت  نَْحُن فِي َغايَِة ااِلْمتِنَاِن ِلَمَخاِوَف َواِْهتَِماِم ُمْجتََمِعنَا َو نََودُّ أَْن نَتََطرَّ

 :التَّاِليَةِ 
 
لَةٌ تَْفِصيِليٍَّة عَ    ْن َمدَاِخُل أَْقَساِم الَمْدَرَسِة ِللسَََّلَمِة َو األَْمُن?أَْيَن يُْمِكنُنِي أَْن أَِجدَ َمْعلُوَماٍت ُمفَصَّ

 
ةُ ُمتََوف َِرةٌ دَائًِما. إِذَا قُْمتُ    بِِزيَاَرةٍ  الَمْعلُوَماُت َعْن السَََّلَمِة َو األَْمُن ِلَمدَاِرَس َمَحل ِيٍَّة هنرايكو العَامَّ

 safety/-http://henricoschools.us/health 
  

 :َستَِجدُ َشْرحٍ َو َوَصَف َمْفِصٌل َعْن آاَلتِي
 

 ?الطََّواِرئِ َماذَا تَْفعَُل فِي َحالَِة  .1 
 ..األَْشَخاُص الَِّذيَن يَدَْعُموَن ُجُهودَ ِقْسٍم السَََّلَمةَ بِالَمدَْرَسةِ  .2 

 .السَََّلَمِة َو اآلِمنُ  ُمتََطلَّبَاُت ُمَراَجعَةِ  .3 
ي َو يَْشُمُل ِمْن التَّأَهُِّب َو ااِلْستِْعدَادُ إِلَى التَّعَافِي 11دَِليِلنَا ِلألََزَماِت ِمْن  .4   .َصْفَحةً َو يُغَط ِ
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 ?َما ِهَي ُخطَّةُ األََزَماتِ 
 

 ِمْن التَّْوِجيَهاُت . تَْستَْخِدُم الُخَطُط َمِزيجَ فِي السَََّلَمِة الَمدَْرِسيَّةِ ُكلُّ َمدَْرَسٍة لَدَْيَها ُخطَّةٌ ِلألََزَماِت َو الَّتِي تَتَبُُّع "أَْفَضِل التَّْطبِيقَاِت"  

ِ, َوَمْرَكُز فِيْرِجينِيَا ِللسَََّلَمِة الَمدَْرِسيَّةِ   آلَتِي تَمَّ إِْعدَادَُها ِمْن قِبَِل ِجَهاِز إِدَاَرةِ الطََّواِرِئ الِفيِدَراِليَّةِ  . َو تَُحافُِظ َوِوَزاَرةُ األَْمِن الدَّاِخِلي 

. ُكلُّ ُخطٍَّة أََزَماٌت الَمدَْرَسةُ َعلَى ُخَطُط األََزَماِت, وَ  َمْدَرَسةٌ يَتِمُّ  تَقُوُم ِب تَْحِديثَِها بِِاْنتَِظاٍم َو تُبِْقيَها َوتَُحافُِظ َعلَْيَها فِي الَوْقِت الَحاِليُّ

نَِة َعلَى أَقَل ِ تَْقِديٍر َو ذَِلَك ِللتَّأَكُِّد ِمْن أَنََّها مُ  اٍت فِي السَّ  .ْكتَِملَةٌ َو َشاِملَةٌ َو ُمَحدَّثَةٌ ُمَراَجعَتَُها ثَََلثَةَ َمرَّ
 

 ?َهْل تَْختَِلُف ُخَطُط السَََّلَمِة ِمْن َمدَْرَسٍة ِلألُْخَرى 
 

ةُ تَْحتَِوي َعلَى  َواِحدَةٌ َمْرَكِزيَّةً اَل َمدَْرَسٍة َو َمَراِكِز بَِراِمج. نَْحُن نُْؤِمُن بِأَْن تَْصِميُم ُخطَِّة أََزَماٍت  72َمَحِليَّةُ َمدَاِرَس هنرايكو العَامَّ

َم بَِشْكٍل ُمََلئٍِم الحوجات ِلُكل ِ الَمدَاِرِس. تَتْبَُع ُخطَّةَ أَْزَمِة ُكل ِ َمدَْرَسٍة نَُموذَ  نََها أَْن تَُخد ِ ًجا يَتِمُّ تَْخِصيُصهُ ِلتَْلبِيَِة ااِلْحتِيَاَجاِت يَُمك ِ

 ِ َن ُكلُّ الُخَطِط ُمْكتَِملَةٌ َو ُمَجاَزةٌ بِتَاِريخِ آَخِر يَ َوالَخَصائُِص الفَِريدَةَ ِللَحَرِم الَمدَْرِسي  ْوٍم فِي  الُمعَيَِّن. تَتََطلَُّب ِواَليَةٌ فِيْرِجينِيَا أَْن تََكوَّ

تِمَّ تَْسِليُم الُخَطِط َو ُمَراَجعَتَِها َو إَِجاَزتَُها ِمْن ِسْبتَْمبََر. فِي َمَحِليَِّة هنرايكو, نَْحُن نَقُوُم بِأَْخِذ ُخُطَواٍت أَْبعَدَ ِمْن ذَِلَك, َحْيُث نَُطاِلُب بِأَْن يَ 

ِ فِ  ِ. َو فِي األُْسبُوعِ الَِّذي قِبَِل َمْكتَِب السَََّلَمِة بِالَمدَْرَسِة قَْبَل أَْن تََطأَ قَدٌَم أَْي َطاِلٌب َو أَْي تِْلِميذُ الَحَرِم الَمدَْرِسي  َراِسي  ي بِدَايَةَ العَاِم الد ِ

 .ب ُِق ذَِلَك, يَقُوُم ُكلُّ ِمْن أَْعَضاٍء َو ُمَوظَِّفي الَمدَْرَسِة بِإِْكَماِل تَدِْريٍب اِْسِتْعدَادَاِت الطََّواِرئِ يُسَ 
 

ُب َعلَْيِه ُكلُّ ِمْن التَََّلِميِذ َو الُمَوظَِّفينَ   ?َما ُهَو نَْوُع التَّدِْريِب الَِّذي يَتَدَرَّ
 

َمنِيُّ ِللتَّْدِريبَاِت َضعََّف العَدَدَ و الكُل ِيَّةُ يَقُوُم ُكلُّ َشْخٍص )الطَّلَبَةُ / التَََّلِميِذ وَ   الُمَوظَِّفيَن( بَِخْوِض تََجاِرِب التَّدِْريِب. يَْشتَِمُل الَجدَْوُل الزَّ

ِب َعلَى تَدِْريبَاُت اإِلْخََلِء ِمْن الفُُصوُل َو الَمْطلُوَب ِلتَدِْريبَاِت إِْطََلِق النَّاِر النَِّشَطِة ِمْن قِبَِل وِ  الَيَة فِيْرِجينِيَا.. يُتُْم ُمَماَرَسِة التَّدَرُّ

ُب َعَلى تَدِْريبَاٌت َعْكسَ  يَاَضِة َو الَمْسَرُح. ُكَما يَتِمُّ التَّدَرُّ ُن التَََّلِميذُ َو الطَّلَبَةُ اإِلْخََلِء ِلَكْي يَتََمكَّ  الَكافِتِيِريَا َو َوالَمْكتَبَةُ َو َصالَةُ الر ِ

نَقُوُم بِتَدِْريِب الَحِريِق َو تَدِْريُب إِْخََلِء الَِّذيَن بِالَخاِرجِ أَْن يُْرَجعُوا بُِسْرَعٍة ِلدَاِخِل الَمْبنَى َو يُتِمُّ َحَسبَةٌ ذَِلَك. بِاإِلَضافَِة إِلَى ذَِلَك, 

ْستِْخََلِص الَمْعلُوَماِت َو تَْحِديٍد َطَرَق التَّْحِسيَن َوالتَّْطِويرَ البص. ِعْندَ إِْكَماَل التَّدِْريبَاِت يَقُو  .ُم الُمَراقِبُوَن بِااِلْجتَِماعِ اِلِ
 

 ?َما ِهَي الشََّراَكاُت آلَتِي لَدَْيُكْم َمَع ُكل ٍ ِمْن الشُّْرَطِة َو الَمَطافُِئ بَِمَحِليَِّة هنرايكو
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ضابط َمَواِردُ SRO 'S  ِط َمَواِرِد الَمدَْرَسِة" َو ُهَو َضابُِط ُمَحلٍَّف َمَع ُشْرَطِة َمَحل ِيَّةٌ هنرايكو. لَدَْينَّابُِكل ِ َمدَْرَسِة "َضابِ  نْ عَيمُ  

ِة َو الَِّذيَن يَُشاِرُكوَن ِخْبَراتُِهْم َحْيُث نَقُ  ْطِويٍر َو اِْستِْخََلٍص َو اِْستِْخَراُج وُم بِتَ الَمدَْرَسِة َو َكذَِلَك نَُظَرائِِهْم فِي َمَجاِل السَََّلَمِة العَامَّ

ْفَكاِر الَجِديدَةِ, َو التَّْخِطيُط ِلُمَماَرَسِة ُخَطِط اِْستِْعدَادَاِت الطََّواِرِئ. يَْجتَِمعُوَن َمعَنَّا بِِاْنتَِظاٍم ِلُمَراِجعَِة البُُروتُوكُواَلِت َو ِلتَبَادُِل األَ 

اٌء ِمْن ُضبَّاُط  تَدْقِيقَاِت السَََّلَمِة الشَّاِملَِة فِي ثُْلِث َمدَاِرِسنَا ُكلَّ َعاٍم, َويَْحتَِوي فَِريُق الُمَراِجِعيَن َعلَى أَْعضَ التَّدِْريبَاِت. نَقُوُم بِإِْجَراءِ 

 .الشُّْرَطِة َو ُضبَّاٌط الَمَطافِئَ 
 

 

 ?َما ِهَي ُمَراَجعَةٌ َو تَدْقِيقَاُت السَََّلَمِة بِالَمدَْرَسةِ 
 

دُ َعَمِليَّةُ اَجعَةُ َو التَّدْقِيُق يَُساِعدُ الَمدَْرَسةَ َعلَى تَْلبِيٍَة أَْفَضُل التَّْطبِيقَاِت َو الُمَماَرَساِت اليَْوَم فِي َمَجاالُمرَ   ِل السَََّلَمِة الَمدَْرِسيَِّة. تَُؤك ِ

يَاَساِت َو البُُروتُوُكواَلِت الُمَؤسََّسةَ ِمْن قِبَِل الُمَراَجعَِة بِأَنَّ الَمدَْرَسةُ تَتْبَُع ُخطَّةُ األََزَماِت َو السَََّلمَ  ةُ بَِها, َكَما تَْحتَِوي الس ِ ةُ الَخاصَّ

دَاِرِس تَتَلَقَّى ُمَراَجعَةٌ َهذَا يَْعنِي أَنَّ ثُْلُث المَ  إِدَاَرةَ َمْجِلِس الَمدَْرَسِة. تَدُوُم دَْوَرةَ التَّدْقِيِق َوالُمَراَجعَةُ الشَّاِملَةُ ِلُمدَّةِ ثَََلثَةُ َسنََواٍت. وَ 

ةُ ِهَي َحدٌَث ِلُمدَّةِ يَْوٍم َواِحدٌ َكاِمل يَقُوُم بِِه فَِريٌق َشاِملَةٌ فِي َسنٍَة ُمعَيَّنَةٌ, َو تَتَلَقَّى الَمدَاِرَس الُمتَبَق ِيَةَ ُمَراَجعَةٌ ُمَؤقَّتَةٌ. الُمَراَجعَةُ الشَّاِملَ 

ِفيَن ِمْن ُكل ِ ِمْن َمَكاتُِب السَََّلَمِة اِمْن ُخبََراُء فِي الَمْوُضوعِ  ُن ُمْشِرفِي الشُّْرَطِة َو ُمْرِشِدي الَحَرائِِق َو ُمَوظَّ لَمدَْرِسيَِّة َوالَِّذي يَتََضمَّ

َّْقنِيَِّة َوالبَنَّاِء  ةُ, هَْيئَةُ الت يَانَةُ. َو تَمَّ إِْجَراُء َعَمِليَّاِت ُمَراَجعٍَة ُمَؤقَّتٍَة بَِهْيئَِة َمدَاِرَس َمَحل ِيٍَّة هنرايكو, هَْيئَةُ الُمَواَصََلِت العَامَّ َوالص ِ

نَتَْيِن القَاِدَمتَْيِن ِلَضَماِن تَْنِفيٍذ َو إِْنَجاُز تَْوِصيَاِت الُمَراَجعَِة الشَّاِملَةِ   .ِللسَّ
 

السَََّلَمِة بِعََمِل ثَََلثٍَة ِزيَاَراٍت َغْيَر ُمْعلَنٍَة ِلُكل ِ َمدَْرَسٍة ِخََلَل ُكل ِ َسنٍَة ِدَراِسيٍَّة بِاإِلَضافَِة ِلذَِلَك, يَقُوُم أَْعَضاُء فَِريِق َعَمِل ُمَراَجعَِة 

ائِِريَن تَْحتَِوي َعلَى اإِلْخََلِص َوالِمْصدَاقِيَّةُ فِي جَ  ُن أَنَّ ِميعِ األَْوقَاتِ ِللتَّأَكُِّد َو َضَماٍن أَنَّ اآلِمُن َو بُُروتُوكُواَلُت الزَّ . َو َهذَا يَتََضمَّ

 ِ ائِِريَن قَدْ تَمَّ دُُخولُِهْم َو التَّأَكُّدُ ِمْنُهْم بِالَمْكتَِب األََماِمي  ُّبُوتِيَّةَ َمَع ِسِجل ِ  -َمْكتَُب ااِلْستِْقبَاِل  -الزَّ َوتَمَّ ُمَراَجعَةٌ َوالتََّحقُُّق ِمْن ُهِويَّاتُِهْم الث

اِر يَتِمُّ َعْرُضَها بَِشْكٍل بَاِرٍز َو َواِضحٍ ُشْرَطِة ِواَليَِة فِيْرجِ  وَّ ِشيَن ِجْنِسيا. َو أَنَّ َشاَراٌت َو بَِطاقَاُت الزُّ  .فِي َجِميعِ األَْوقَاتِ  ينِيَا ِللُمتََحر ِ
 

 ?َماذَا يُْمِكنُنِي أَْن أَْفعََل ِللُمَساَعدَةِ 
 

اَحِة َو أَْن يَُشاِرُكونَا الَمْعلُوَماِت الَّتِي يَتِمُّ َعْرُضَها, ُرْؤيَتَُها أَْو َسَماُعَها فِي  نَْحُن نُِريدُ أَْن يَْشعَُر ُكل ِ ِمْن التَََّلِميذُ   َو العَائََِلُت بِالرَّ

بِيَن َعلَى تَْحِديٍد الُمَصادَُر الُمنَاَسبَِة َو الحُ  ِزُم ِعْندََما تَُكوُن ُصولُ ُمْجتََمعَاتِنَا الَمدَْرِسيَّةَ. إِنَّ ُمَوظَِّفي الَمدَْرَسِة ُمدَرَّ  َعلَى الدَّْعِم الَلَّ

. األَْفَرادُ َكذَِلَك يُْمِكنُُهْم ُمَشاَرَكةٌ َوتَبَادََل النََّصائَِح أُونْ  ابِِط ُمَسالَةَ َسََلَمِة الَمدَْرَسِة َمْوِضُع َشك ٍ ََلْيْن َعْبَر األَْنتِْرنِت بِِاْستِْخدَاِم الرَّ

ِ "الصَّْمتِ  ِ ِلُكل ِ َمدَْرَسةٍ اإِلِلْكتُْرونِي    يُِضرُّ َو يُْؤِذي" والذى يُوَجدُ بِالَمْوقِعِ اإِلِلْكتُْرونِي 

 

 ?َما ُهَو َمْكتَُب السَََّلَمِة الَمدَْرِسيَّةِ  
 

ةُ بِإِْنَشاِء َمْكتَِب السَََّلَمِة الَمدَْرِسيَّةِ  2008ُمْنذُ َعاٍم   يَِة. َو يَْعَمُل بِالَمْكتَِب  قَاَمْت َمدَاِرُس َمَحل ِيَّةٌ هنرايكو العَامَّ بُِكل ِ أَْرَجاٍء الُمَحل ِ

ُسوَن تََماًما َو بِالَكاِمِل ِلتَْخِطيِط األََزَماِت َو ااِلْستِْعدَادُ ِللطََّواِرِئ. بِاإلِ  َضافَِة إِلَى َجْلٍب َوإِْحَضاُر ِخْبَراِت ُمَوظَّفُوَن ذُو ِخْبَرةٍ ُمَكرَّ

ِة الخَ  ِة بِِهْم َو إِدَاَرةِ الطََّواِرِئ َو َمَهاَراٌت َوِخْبَراُت إِدَاَرةِ الَمدَْرَسِة إِلَى فَِريِق العََمِل., فَإِنَّ مُ السَََّلَمِة العَامَّ دََراُء السَََّلَمِة الَمدَْرِسيَِّة اصَّ

ةُ  حَّ ٍ َمَع ُشَرَكائنَا فِي الشُّْرَطِة َو الَمَطافُِئ َو الص ِ بَةً ِلُكل ٍ َمْن تَََلِميِذنَا َو  يَْعَملُوَن بَِشْكٍل ُروتِينِي  العَْقِليَّةُ ِلتَْوفِيِر بِيئٍَة تَْعِليِميٍَّة ُمَرح ِ

اِرنَا بُِكل ِ الَمدَاِرِس َو بِأَنََّها َعاِليَةُ السَََّلَمِة َو اآلِمنُ  ِفينَا َو َوُزوَّ   .ُمَوظَّ

اَل    .دَائًِما السَََّلَمةُ  , التَّْعِليُم أَوَّ

 

 ?َماذَا بَْعدُ 
 

ةُ. نَْحُن فَخُ   وُروَن بِالعََمِل الَِّذي نَْفعَلُهُ بِالسَََّلَمِة السَََّلَمةُ الَمدَْرِسيَّةُ ِهَي َواِحدَةٌ ِمْن أَْربَعَةً َرَكائُِز بَِمدَاِرَس َمَحل ِيٍَّة هنرايكو العَامَّ

عََمِل َما يَْكِفي. نَْحُن دَائًِما ُمْنفَتُِحوَن ِلألَْفَكاِر الَجِديدَةِ الَمْبنِيَِّة َعلَى ِخْبَراُت اآلَخِريَن. الَمدَْرِسيَِّة َو لَِكنَّا أَبَدًا "َلْسنَا َراُضوَن بِأَنَّنَا قُْمنَا بِ 

نَْفَهَم َو نَُطبَُّق أَفَْضُل َو أَْحدَُث نَا هَُو أَْن نَْجتَِمُع بِِاْنتَِظاٍم َمَع نَُظَرائنَا بِالسَََّلَمِة الَمدَْرِسيَِّة ِمْن ُكل ِ أَْنَحاِء ِواَليَةُ فِيْرِجينِيَا. َهدَفِ 

 الُمَماَرَساِت َو التَّْطبِيقَاِت ِللسَََّلَمِة الَمدَْرِسيَِّة. 



َو التَّدِْريِب َو التَّْحِسيُن الُمْستَِمرُّ بِأَْن  ِطيِط الفَعَّالِ الن َِظاُم الَمدَْرِسيُّ اَل يُْمِكنُهُ َمْنَع ُكلُّ َمأَْساةٍ ُمْحتََمٌل ُحدُوثَُها. َو لَِكنَّنَا نَْعلَُم إِنَّهُ بِالتَّخْ أَْن 

ا َكانَْت َعلَْيِه فِي أَيْ  ٌن أَْكثَُر أََمانًا ِممَّ . َمدَاِرُس َمَحل ِيَّةٌ هنرايكو تَْسعَى َو بِاْستِْمَراٍر أِلَنَّ تََكوُّ  َوقََّت ُمِضيٌّ


