
 

 

 مدارس بروفيدنس العامة 

 البالغات في حالة الطوارئ:
 ما يمكن أن تتوقعه العائالت

تعتبر حالة الطوارئ التي تحدث في مدرسة طفلك موقًفا متعبًا يعاني منه أي ولي أمر 

 الطوارئ وبعدها. أو وصي. وعليه، تلتزم مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة بإبلاغكم بالمعلومات حول الموقف أثناء حالات 

دقيقة )كلما أمكن   15أثناء حالة الطوارئ مثل إغلاق المدرسة أو تواجد ُشرطي في المنطقة القريبة من المدرسة، سيتم إشعار العائلات خلال   •

 ذلك( عبر رسالة نصية مباشرة.

الأرجح في وقت مبكر، نظرًا لانشغال قادة م • بنى المدرسة حينها بضمان سلامة الطلاب تذكر بأن التفاصيل الكاملة لن تكون متاحة على 

 والموظفين.

دقيقة تحتوي على أحدث المعلومات   30خلال حالة الطوارئ التي تستمر لأكثر من نصف ساعة، ستتلقى العائلات رسالة نصية ُمحدثة كل   •

 التي ُتتاح لدينا. 

 ُترسل رسالة تحديث نهائية عندما يتم حل حالة الطوارئ.  •

ساعة من حدوث حالة الطوارئ مع مزيد من الشرح للحادث وتفاصيل عن   24اب متابعة لجميع العائلات خلال  سوف تقدم المدرسة خط •

 استجابة المدرسة.

ى إخالء المبنى.  يُطلب من المدارس إجراء  ع حريق أو تدريبات علالتدريبات على حالة الطوارئ: ستتلقى العائالت إشعاًرا نصيًا في نهاية أي يوم دراسي عند إجراء تدريب الطوارئ مثل التدريب على اندال •

 تدريبًا على حالة الطوارئ كل عام.  15

 ما الذي ينبغي على العائلات فعله وما لا ينبغي إليهم فعله أثناء حالة الطوارئ: 

 الأطراف المعنية والحفاظ على النظام:نطلب بكل احترام أن تلتزم العائلات بالتوصيات التالية أثناء حالة الطوارئ، وذلك من أجل سلامة جميع 

يرجى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الموجودة في الملف لدى مدرسة طفلك في جميع الأوقات حتى يمكن الوصول إليك دون تأخير   •

 في حالة الطوارئ.

الواجبات الضرورية للحفاظ على سلامة لا تأت إلى الحرم المدرسي، حيث ُيمكن للجمهور أن يصرف انتباه الموظفين وأول المستجيبين عن  •

 الجميع. 

 لا تتصل بمكاتب المدرسة، فمن المحتمل انشغال الموظفون بحالة الطوارئ.  •

لتلقي  • مستعدين  أنهم سيكونون  حيث  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  أو  المحمول  الهاتف  عبر  التدريس  هيئة  أعضاء  أو  بالطلاب  تتصل  لا 

 لسلطات في مكان الحادث.التعليمات من أحد الموظفين أو ا

حالة   • حول  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  المنشورة  المنشورات  على  الاطلاع  تجّنب  المدرسة.  من  منها  الموثوق  معلوماتك  خذ مصدر 

شار  الطوارئ، حيث يمكن أن تكون المعلومات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي غير موثوقة إلى حد كبير، ومن الممكن لها الانت

 سريًعا.

 أبق على علم 

". ويتم تسجيل أولياء  Kinvoترسل مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة بلاغات في حالة الطوارئ عبر تطبيق الرسائل النصية "

"، ُيرجى Kinvo" عندما يتم تسجيل طفلهم في المدرسة. وإذا احتجت التسجيل لتلقي رسائل "Kinvoالأمور تلقائيًا في تطبيق "

"! تطبيق متوافر على Let’s Talkلمدرسة التي يتواجد بها طفلك، أو اتصل بفريق خدمة العملاء لدينا باستخدام "الاتصال با

"iPhone" أو نظام التشغيل "Android." 

 * صدرت هذه النشرة اإلعالنية بواسطة طالب قسم الرسومات لدى أكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية! 


