हे नराईको काउन्टी सार्वजननक वर्ध्यालयहरुका पररर्ार,
पाकवलन्ड, फ्लोररडामा मजवरी स्टोनमन डगलस उच्च माध्यममक वर्ध्यालयमा घटे को माममवक घटनाको हप्ता
दे खि यता, हामीले वर्ध्यालयको सुरक्षा जानकारी सम्बन्न्ि थुप्रै मागहरु प्राप्त गरे का छौ| हाम्रा समुिाईका
चचन्ता भएको बबषयमा हामी आभारी छौ| र तल उल्लेखित प्रश्नहरुका जर्ाफ ददन चाहान्छौ:
कहााँ बाट विध्यालय सुरक्षा बबभाग सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गनन गनेछु?
यदद तपाइले http://henricoschools.us/health-safety को संझालमा हे नुव भएमा हे नराईको काउन्टी
सार्वजननक वर्ध्यालयको सुरक्षा सम्बन्न्ि तल उल्लेखित वर्स्तार वर्र्रण पुन सक्नु हुनेछ:
१) आकन्स्मक घटनाको अर्स्थामा के गने
२) कमवचारी र्गव जसले वर्ध्यालय सुरक्षा वर्भागमा सहयोग पुराउछ
३) आर्स्यक सुरक्षाको लेिा पररक्षा

४) प्रयोजन बाट स्र्ास््य लाभको ननन्म्त हाम्रो एघार पन्नाको संकट वर्षय सम्मेमलत मागव दसवन:
http://henricoschools.us/pdf/HealthSafety/CrisisPreparedness.pdf
संकटका योजनाहरु के हुन ्?
प्रतेक वर्ध्यालयको संकट योजनाहरु हुन्छन, जो वर्ध्यालयको उत्तम सुरक्षा व्यर्स्थाको अभ्यासमा पालन
गररन्छ| नत योजनाहरु सरकारी आकन्स्मक व्यर्न्स्थत संस्था, गह
ृ सुरक्षा बबभाग र भन्जवननया केन्र

वर्ध्यालय सुरक्षा बाट सामुदहक रुपमा तयार गररएको ननदे सन प्रयोग गररन्छ| संकट योजनाहरु वर्ध्यालय
द्र्ारा व्यर्न्स्थत गररन्छ, ननयममत रुपमा नया फेर बदर गररन्छ, र नत हरुलाइ समय सापेक्ष कायम

गराइन्छ| प्रतेक वर्ध्यालयको संकट योजना पुरा भएको, दिक भएको र नया फेर बदर भएको ननन्श्चत गनव
कन्म्तमा पनन बषवमा नतन पटक वर्चार गररन्छ|

एक दे खि अको विध्यालयको सुरक्षा योजना भभधदै हुन सक्छ?
हे नराईको काउन्टी सार्वजननक वर्ध्यालयह ७२ स्थानीय वर्ध्यालयहरुको केन्न्रय कायवकमहरु हुन ्| एक
केन्न्रय तयारी संकट योजनाले सबै वर्ध्यालयहरुमा स्यर्ाका अर्ासक्ताहरु पुरा गनव सक्दै न भनन हामी

वर्श्र्ास गछौ| प्रतेक वर्ध्यालयको संकट योजनाले उिारन पालन गदवछ र क्याम्पसको छुट्टै आर्स्यकता
परु ा गने चलन हुन्छ| भन्जवननयाले सबै योजनाहरु सेप्टे म्बर मदहनाको अन्न्तम ददन मभत्रमा परु ा गरे को र
स्र्ीकृत भएको माग गदवछ| हे नराईको काउन्टीमा हामी तेसलाई एक कदम अनघ मलद छौ| वर्ध्यालयह

सुरक्षाको कायावलयमा हामी सबै योजनाहरु न्जम्मा लगाएको, वर्चार गरे को र स्र्ीकृत गरे को सैक्षक्षक बषवको
प्रारम्बमा नै पदहलो वर्ध्याथीले आफ्नो कदम वर्ध्यालयह आगनमा टे क्न अनघनै हे नराईको काउन्टीमा
हामी माग गदवछौ| त्यो हप्ता भन्दा अनघ, वर्भाग र कमवचारी सदस्यहरुले आकन्स्मक घटना तयारीको
तामलम पुरा गरे को हुन्छ|

विध्यार्थी र कर्नचारीहरुले कस्ट ककभसर्का ताभलर् प्राप्त गरे का हुधछन?
सबै वर्ध्याथी, बबभाग र कमवचारीहरुले तामलमको अनभ
ु र् गरे को हुन्छ| भन्जवननयाले माग गरे को तामलम
अभ्यासमा बन्दक
ु िारी चालकको समस्या समािान गने दोबार तामलम अभ्यास पाएको हुन्छ| कक्षाबाट
ननस्कने अभ्यास, क्याफेटे ररयाबाट, पुस्तकालय, न्जम कक्षा, र सभा मण्डप बाट| भर्न मभत्र मसग्र फफताव

आउने र सुरक्षक्षत हुनलाई थप तामलम अभ्यास हामी आगलागी हुदा र बस बाट ननस्कने सुरक्षा सम्बन्न्ि
पनन तामलम ददने छौ| जब अभ्यास पुरा गररन्छ ननरीक्षकहरुले प्रनतर्ेदन ददएर सुिार ल्याउने तररकाहरु
पत्ता लगाउने छन ्|

हे नराईको प्रहरी र दर्कल कर्ी संग तपाइको के सहभागगता छ?
प्रतेक वर्ध्यालयमा "वर्ध्यालय स्रोत अफफसर (SRO)" छ, जो हे नराईको प्रहरी संग सापट ग्रहण गरे को
हुन्छ| हाम्रो SRO को र अरु समकक्ष जान सुरक्षामा उनीहरुका आफ्ना मसप प्रिान गछव न, जसरर हामीले
हाम्रो आकन्स्मक तयारी योजनाहरुको वर्कास र कायवन्यून गदवछौ| मूलप्रनतमलपी र योजनाहरु वर्चार गनव

उनीहरु हामी संग ननयममत भेट्ने गदवछन, नया वर्चारहरु बटुल्न र तामलम अभ्यासको योजना गनव| हामी
प्रतेक बषव हाम्रो वर्ध्यालयहरुको पदहलो-तेस्रोमा सुरक्षा बुझ्ने लेिा पररक्षा गदवछौ, र नत लेिा पररक्षा
झण्
ु डमा प्रहरी, अफफसरहरु, र दमकल कमीहरु संलग्न हुन्छन|
विध्यालय सरु क्षा लेिा पररक्षा के हो?
लेिापरीक्ष वर्ध्यालयको दहजो आजको सरु क्षामा वर्ध्यालयलाइ उत्तम सेर्ा ददलाउछ| लेिापररक्षा प्रफियाले

वर्ध्यालयले उनीहरुको सुरक्षा र संकट योजना पालन गरे को, साथै वर्ध्यालय कायव सममनतले ननमावण गरे को
नीनत ननयम पालन गरे को ननन्श्चत गदवछन| वर्न्स्त्रत लेिा पररक्षाको कायव न्यून नतन बषव सम्म हुन्छ|
यसको अथव पदहलो-तेस्रोको वर्ध्यालयहरुले तोफकएको बषवमा वर्न्स्त्रत लेिा पररक्षा गनेछ, र बाकी
वर्ध्यालयहरुले अस्थायी लेिा पररक्षा गने छ| एक वर्न्स्त्रत लेिा पररक्षा एक ददन लामो कायविम हो,
वर्षय बस्तु सम्बन्न्ि मसपर्ालाहरुले संचालन गने , जसमा प्रहरी, ननरीक्षक, दमकल कमी, वर्ध्यालय सरु क्षा
कायावलयका कमवचारी, यातायात चालक, प्रावर्चिक, मजदरु , र ममवत कतावहरु संलग्न हुन्छन| अस्थाई लेिा
पररक्षाहरु मसफाररस गरे को वर्न्स्त्रत लेिा पररक्षाहरु पुरा गनव अको दइ
ु बषवको लाचग ननन्श्चत गनवलाइ|
थप सुरक्षाकालाचग लेिा पररक्षा झुण्डका सदस्यहरुले प्रतेक वर्ध्यालयमा हरे क साल बबना सूचना नतन
पटक पररक्षण गनव आउछन ् ताकी सरु क्षा र ग्राहकहरुका अचार ननयमहरु ननन्श्चत पर्
व सिै पालन
ु क

गररएको होस ्| यसमा ग्राहकहरुले मुख्य कायावलयमा प्रर्ेस टाक दबाएको भन्जवननया प्रान्त प्रहरी मलङ्ग
पररचय अनुरुप दताव गरे को, र ग्राहकले अननर्ायव रूपमा ब्याज लगाएको कुराहरु ननन्श्चत गराउछ|

र्ैले सहायताको ननन्म्त के गनन सक्छु?
हामी वर्ध्याथीहरु र पररर्ारहरुले हाम्रो वर्ध्यालय समुियमा दे िेका र सुनेका कुराहरु ननिवक्कका साथ ्

जानकारी गरे को चाहान्छौ| जब वर्ध्यालयको सुरक्षामा प्रश्न उठ्दछ उचचत स्रोतहरु र आर्स्यक सहयोगहरु
जुटाउन वर्ध्यालय कायव सममनतलाई तामलम ददलाइन्छ| व्यन्क्तहरुले पनन अनलाइनको "Silence Hurts"
प्रतेक वर्ध्यालयको संजालमा बनाएको संजालमा प्रयोग गरर आफ्नो िारणा राख्नु सक्नु हुन्छ|
विध्यालयको कायनलाइ सुरक्षा के हो?
हे नराईको काउन्टी सार्वजननक वर्ध्यालयले २००८ दे खिनै काउन्टी भररका वर्ध्यालय कायावलयको सुरक्षा
कायम गरे को छ| वर्ध्यालय कायावलयका कमवचारीहरु संकट कामलन योजना र आकन्स्मक तयारीहरु

समवपवत भै योगदान ददने हुन्छन| आफ्नै जनसािरण सुर क्षा ल्याउनको साथ ् साथै, आकन्स्मक व्यर्स्था र
वर्ध्यालय प्रसासनका मसपहरु र अनुभर् टे बलमा ल्याउनु, वर्ध्यालय सुरक्षा प्रसासनहरु प्रहरीमा हाम्रो
सहभागीहरु संग ननयममत काम गछव न, दमकल कमी र मानमसक स्र्ास््यका हाम्रा वर्ध्याथीहरुलाई
जुटाउन कमवचारी र ग्राहकहरु सबै वर्ध्यालयहरुमा रमाइलो मसक्ने र्ातार्रण जसले सुरक्षाको बिचि
गराउछ| प्रथम त मसक्षा, सिै सरु क्षा|
अब केहो?
वर्ध्यालय सरु क्षा हे नराईको काउन्टी सार्वजननक वर्ध्यालयको चार मख्
ु य वर्सेस वर्षय मध्ये एक हो|

वर्ध्यालय सुरक्षामा जब हामी गर्वका साथ ् काम गदवछौ, हामीले पुग्दो गनव सकेको छै नौ फक भनन कदहले
सन्तुष्ट भएका हुदै नौ| अरुको अनुभर्को आिारमा हामी सिै नया वर्चार मलन तयार छौ| भन्जवननया
भररका वर्ध्यालय सरु क्षा समकक्षहरु संग वर्चारहरु अिन प्रिान गनव हामी ननयममत भेट गछौ| हाम्रो
उदे श्य वर्ध्यालय सुरक्षामा र्तवमानका उत्तम अभ्यासहरु बुज्नु र लागु गराउनु हो|

कुनै पनन वर्ध्यालय व्यर्स्थाले हुन सक्ने प्रतेक घटनालाई रोक्न नसक्ला, तर प्रभर्कारी योजना, तामलम, र
ननरन्तर सुिार रुपमा हे नराईको काउन्टी सार्वजननक वर्ध्यालयहरुले बबगत बषवहरुमा भन्दा सुरक्षक्षत हुन
जोड प्रयास गरीरहन्छन|

