السالمة أوال ً

إجراءات الطوارئ
إغالق كامل

إن الخطر  ىڡ الداخل .جميع االبواب الداخلية والخارجية مقفلة .
ال أحد يستطيع دخول 

والموظفںى متوارين عن االنظار.
المبىى أو مغادرته .جميع الطالب
تم إطفاء جميع االضواء والهواتف المحمولة.

االخالء



والموظفںى بالداخل .جميع االبواب الخارجية مقفلة.
إن الخطر  ىڡ الخارج .جميع الطالب
ال أحد يستطيع دخول 
المبىى أو مغادرته .يستمر التعليم داخل المدرسة .

السالمة أوال ً

حالة طوارئ .يتم إخالء 
المبىى بأمان وصمت .يذهب الطالب والموظفون إىل منطقة
التجمع خارج المدرسة .تُ ¨رىك جميع االمتعة الشخصية ،باستثناء الهواتف المحمولة .
ّ


االجراءات عىل جميع
طبق هذه °
المباىى والمدارس  ىڡ المنطقة الجنوبية للمدارس الفرنكوفونية .
تُ ّ


السالمة أوال ً


التواصل مع أولياء االمور ىڡ حاالت الطوارئ



أي
إن أولوية المدرسة هي السهر عىل سالمة الطلبة
والعاملںى فيها .لذلك تمتنع المدارس ىڡ حاالت الطوارئ عن °
االجابة عىل ّ
مور
اال
أولياء
إىل
معلومات
طلبات للحصول عىل معلومات وإرسال أي
.
الرىيد  ¨ °
وىى أو الرسائل النصية أو الموقع
عرى º
ستتواصل إدارة المنطقة الجنوبية للمدارس الفرنكوفونية مع أولياء االمور º
االلكرى 
 ¨ °
وىى أو وسائل °االعالم المحلية .
االلكرى 

المعنيںى للخطر أو
يرجى أخذ العلم بأنه ال يمكن الكشف عن جميع التفاصيل حرصاً عىل عدم تعريض سالمة االشخاص
التدخل  ىڡ عملية التحقيق الجارية .
ّ
بعد الحادث ،سيتم مشاركة معلومات إضافية وستتم المتابعة Ä
مبارسة مع العائالت المعنية من خالل قنوات التواصل المناسبة .

هل معلومات االتصال بكم حديثة؟



¨
الىى ّ
اىس.
تم تقديمها ىڡ ورقة معلومات الطالب ىڡ بداية العام الدر 
يتلقّى االهل وأولياء االمور الرسائل المدرسية عن طريق معلومات االتصال 
يتوىل االهل وأولياء االمور مسؤولية تحديث معلومات االتصال
اىس.
بهم عىل مدار العام الدر 



¨
اىس خالل السنة ،يجب إبالغ المدرسة الن معلومات
تغيرى
ىڡ حال تم 
الىى تم تقديمها إىل المدرسة ىڡ مطلع العام الدر 
معلومات االتصال 

االتصال الموجودة ىڡ ورقة الطالب تُستخدم لالتصال باالهل وأولياء االمور ىڡ حاالت الطوارئ.

معلومات https://francophonesud.nbed.nb.ca/district-scolaire/protocole-d-urgence :

