
 

 

 د پروواېډېنس عامه ښوونځي 
 د بېړني وضعیت اړیکې: 

 هغه څه چې کورنۍ یې تمه درلودالی شي 

ستاسې د ماشوم په ښوونځي کې یو بېړنی وضعیت د هر پلار یا مور یا سرپرست 

لپاره یو بوږنوونکی وضعیت دی. د پروواېډېنس عامه ښوونځي حوزه د بېړني وضعیت 

 تاسې سره د معلوماتو د شریکولو ژمنه کوي. په جریان کې او وروسته له 

د یوه بېړني وضعیت په ترڅ کې، لکه د ښوونځي تړل کېدل یا یوه ښوونځي ته څېرمه سیمه کې د پولیس د شتون صحنه، کورنیو ته به په   •

 دقیقو کې دننه )هرکله چې شونی وي( د مستقیم لیکلي پیغام له لارې خبرتیا ورکړل شي.  15

په لومړنیو ساعتونو کې به د تفصیلي معلوماتو شریکول ممکن نه وي، ځکه چې د ودانۍ مشران د زده کوونکو او کارمندانو  په یاد ولرئ چې   •

 د خوندیتوب په ډاډمنولو کې بوخت وي.

لاس موجود  دقیقو کې په    30له نیم ساعت څخه زیات دوام موندونکي بېړني وضعیت په جریان کې، کورنۍ به د لیکلي پیغام له لارې په هر   •

 تازه معلومات لاسته راوړي.

 وروستی تازه معلومات درلودونکی پیغام به هغه مهال واستول شي کله چې بېړنی وضعیت حل او فصل شوی وي.  •

ساعتونو کې دننه ټولو کورنیو ته تعقیبي لیک استوي چې پکې به د پېښې او د ښوونځي د غبرګون په   24ښوونځی به د بېړني وضعیت په  •

 ضافه معلومات ورکړل شوي وي. تړاو ا

د یوې ورځې په پای کې یوه لیکلې خبرتیا ترالسه   د بېړني وضعیت اړونده تمرینونه: کله چې د اور وژنې یا د تخلیې تمرین په څېر د بېړني وضعیت یو تمرین ترسره کېږي، کورنۍ به د ښوونځي •

 ء کړي. دقیقې بېړني تمرینونه اجرا 15کړي. ښوونځي مکلف دي چې هر کال 

 د بېړني وضعیت په جریان کې کورنۍ څه باید وکړي او څه و نه کړي:

د ښکېل هر کس د خوندیتوب لپاره او د نظم د ساتلو لپاره، مونږ په درنښت سره له کورنیو څخه غوښتنه کوو چې د بېړني وضعیت په جریان 

 کې لاندینۍ سپارښتنې رعایت کړي:

ماشوم ښوونځي سره موجودې دوسیه کې ستاسې د اړیکو معلومات تل تازه او دقیق وي تر څو د یوه  ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسې د   •

 بېړني وضعیت د پېښېدو په صورت کې بې له ځنډه له تاسې سره اړیکه ونیول شي. 

ي چې د هر یوه د خوندي د ښوونځي احاطې ته مه راځئ. ګڼه ګوڼه د کارمندانو او لومړي غبرګون ښودونکيو پام له مسئوولیتونو څخه اړو •

 ساتلو لپاره اړین دي.

 د ښوونځي ادارو ته له زنګ وهلو څخه ډډه وکړئ. کارمندان ممکن بېړني وضعیت کې بوخت وي.  •

  ارواکو له زده کوونکو یا کارمندانو سره د موبایل ټیلیفون یا خواله رسنیو له لارې اړیکه مه نیسئ. هغوی باید په صحنه کې له یوه کارمند یا چ •

 څخه د لارښوونو ترلاسه کولو لپاره چمتو وي.

ه  ښوونځی خپل د اعتبار وړ مالوماتو سرچینه وګرځوئ. د بېړني وضعیت په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د پوسټونو کولو څخه ډډه وکړئ. په خوال •

 رسنیو معلومات امکان لري ډېر د باور وړ نه وي او په چټکۍ سره خپرېدای شي. 

 باخبره اوسئ

( له لارې د بېړني Kinvo text message application( د کېنوو لیکلي پيغام کاریال )PPSDروواېډېنس عامه ښوونځي حوزه )د پ

وضعیت په اړه معلومات شریکوي. والدین په ښوونځي کې د ماشوم شاملېدو سره په اوتومات ډول په کېنوو کې ثبتېږي. که 

ه نوم لیکنې ته اړتیا ولرئ، د خپل ماشوم ښوونځي سره اړیکه ونیسئ یا د آی فون یا  تاسې د کېنوو پیغامونو لاسته راوړلو لپار 

 ! کاریال په کارولو سره زمونږ د پېرودونکو خدمتونو ټیم سره اړیکه ونیسئ. Let’s Talkاینډرویډ ټیلیفونونو لپاره د 

 ګرافیکو زده کوونکي له خوا چمتو کړای شوه!  PCTA*د معلوماټي پاڼه د 


