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ً�الس�مة أو
إجراءات الطوارئ

إغ�ق كامل

ا��خ�ء

ً�الس�مة أو

� الداخل. جميع ا�بواب الداخلية والخارجية مقفلة
إن الخطر ��

� متوارين عن ا�نظار.  � أحد يستطيع دخول المب�� أو مغادرته. جميع الطب والموظف��
تم إطفاء جميع ا�ضواء والهواتف المحمولة

� بالداخل. جميع ا�بواب الخارجية مقفلة. � الخارج. جميع الطب والموظف��
 إن الخطر ��

� أحد يستطيع دخول المب�� أو مغادرته. يستمر التعليم  داخل المدرسة

 حالة طوارئ. يتم إخء المب�� بأمان وصمت. يذهب الطب والموظفون إ� منطقة
التجّمع خارج المدرسة. تُ̈©ك جميع ا�متعة الشخصية، باستثناء الهواتف المحمولة

� حا�ت الطوارئ عن ا�°جابة ع¯ أّي
� فيها. لذلك تمتنع المدارس ��  إن أولوية المدرسة هي السهر ع¯ سمة الطلبة والعامل��

طلبات للحصول ع¯ معلومات وإرسال أي معلومات إ� أولياء ا�مور

� أو الرسائل النصية أو الموقع
�̧ لك̈©و يد ا�° º©ال º©مور ع ستتواصل إدارة المنطقة الجنوبية للمدارس الفرنكوفونية مع أولياء ا�

عم المحلية � أو وسائل ا�°
�̧ لك̈©و ا�°

� للخطر أو  يرجى أخذ العلم بأنه � يمكن الكشف عن جميع التفاصيل حرصاً ع¯ عدم تعريض سمة ا�شخاص المعني��
� عملية التحقيق الجارية

التدّخل ��

ة مع العائت المعنية من خل قنوات التواصل المناسبة ÄÅبعد الحادث، سيتم مشاركة معلومات إضافية وستتم المتابعة مبا
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� المنطقة الجنوبية للمدارس الفرنكوفونية
� والمدارس ��

�̧ .تُطّبق هذه ا�°جراءات ع¯ جميع المبا
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ً�الس�مة أو
� حا�ت الطوارئ

التواصل مع أولياء ا��مور ��

هل معلومات ا�تصال بكم حديثة؟
 �Éبداية العام الدرا �

� ورقة معلومات الطالب ��
يتلّقى ا�هل وأولياء ا�مور الرسائل المدرسية عن طريق معلومات ا�تصال ال̈�� تّم تقديمها ��

�Éمور مسؤولية تحديث معلومات ا�تصال بهم ع¯ مدار العام الدرايتو� ا�هل وأولياء ا�
� مطلع العام الدرا�É خل السنة، يجب إبغ المدرسة �ن معلومات

� حال تم تغي©� معلومات ا�تصال ال̈�� تم تقديمها إ� المدرسة ��
�� 

� حا�ت الطوارئ
� ورقة الطالب تُستخدم لتصال با�هل وأولياء ا�مور ��

.ا�تصال الموجودة ��

.
.

معلومات


