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ي  التعل�م�ة بودر ادارة مدارس جميع مشاركة
از�ة االمن اجراءات �ف ي  االح�ت

ة �ف ي  نوفم�ب  ١١ من الزمن�ة الف�ت ١٥ وحيت  
    نوفم�ب 

 

ي  التعل�م�ة بودر ادارة مدارس جميع  مشاركة
از�ة االمن اجراءات  �ف ي  االح�ت

ة �ف ي  نوفم�ب  ١١ من الزمن�ة الف�ت نوفم�ب  ١٥ وحيت   

واالمان  للسالمة  التعل�م�ة  االدارة س�اسة  من كجزء  

 

االعالن يتم  سوف .المذكور االسب�ع خالل لمدرسةبا  تدر�ب حدوث  عن االعالن سيتم ول�ن  . التدر�بات  هذە  مثل اجراء موعد عن االعالن يتم  لن  
ازي التدر�ب  هذا  اجراء  اثناء .قائم تهد�د يوجد وال تدر�ب مجرد هذا  ان الداخل�ة  المدرسة اذاعة ع�ب  ف  التالم�ذ  ارشاد يتم سوف  االح�ت والعاملني  

ام بالمدرسة ف والخارج�ة ل�ة الداخ  المدرسة  ومداخل ابواب  جيع اغالق وسيتم بالمدرسة آمن مكان الل�ت . 

 

ي  التعل�م�ة بودر ادارة �شارك
از�ة االجراءات هذە مثل �ف اك االح�ت ف  فورت ادارة مع باالش�ت الر�ي  بمقاطعة االمن رئ�س  ومكتب العام لالمن كولي�ف .  

 

وع  قبل ي  ال�ش
از�ة االمن�ة  االجراءات  هذە مثل �ف راءات االج بكل كامل علم ع�ي  انه من التأ�د مدرسة مدير كل ع�ي  االح�ت  

ي  المطل��ة 
ف  من كل  �قوم التد�ب اجراء  بعد  وكذلك . حق�ق�ة طوارئ حالة اي حدوث  حالة �ف ع�ي  المحافظة قسم من وف��ق  بالمدرسة العاملني  
ان �م�ةالتعل بودر بادارة  االمن  عن  المسئولة باست�ان نورم تقول  .االحداث ��ان ك�ف�ة بمراجعة والسالم االمن تحقيق  وموظفوا  االمن و  السالمة ” 

ف  التالم�ذ وسالمة امان منع ومحاولة  لالستعداد كل�ة  اجراءات تتخذ  اإلدارة ان “ : قائلة واستطردت ”اسا�ي  هدف  هو االدارة بمدارس والعاملني  
ي  طوارئ حالة اي حدوث

ام الطالب  تعل�م  من بدءا  ”التعل�م�ة االدارة �ف ف ي  السالمة باجراءات االل�ت
امباالل  مرورا  الدراجات ق�ادة �ف ف المذكورة  بالتعال�م  �ت  

ف  فورت لمدينة اآلمنة الطرق عن از�ة  االمن�ة  بالتدر�بات وختاما  كولي�ف يتم الذي الحرائق حدوث عند للمدارس ال�امل االغالق وس�اسات االح�ت  
ف  مع بالتعاون الطوارئ خدمات من  متخصصني .”  

 

اكباال  وتعمل محددة ق�اس�ة  استجابة س�اسة  التعل�م�ة بودر ادارة تتبع ئ  االمن تحقيق جهات مع  ش�ت ع� التدر�ب ع�ي  اخرى عد�دة  وجهات والمطا�ف  
از�ة  االمن�ة التدر�بات  ان من الرغم ع� .الظروف هذە مثل  مع التعامل ك�ف�ة  ي  اساس�ا  ركنا  تمثل الحرائق  ع� االح�ت

ان اال  االمن�ة المدارس  س�اسة �ف  
المختلفة  الطرق �شيت  التام باالستعداد  م�ةالتعل� االدارات أج�ب  بالمدارس المدر�ي  لعنف احداث   

 

از�ة االمن�ة التدر�بات هذە مثل  من الهدف اصبح ف  التالم�ذ �صبح ان هو االح�ت ي  االستعداد من  عال�ة درجة بالمدرسةع� والعاملني
ث حالة  �ف حدو�  

حالة �صادف وال باالدارة دراسته مراحل بكل الطالب �مر  واح�انا  باستمرار تحدث ال  الطوارئ حاالت ان من الرغم وع�  . حق�ق�ة  طوارئ  حالة اي  
ما  يوما  االرواح من العد�د االستعداد هذا  ينقذ ف��ما   حدث  ألي  التام واالستعداد التدر�ب لزم ول�ن واحدة طوارئ .  

 

ئ - ف  باالدارة  التعل�م�ة و الطالب اتباع س�اسة  “اجري-اختيب ف  والطالب  و كذلك جميع  العاملني ي  فع�  جميع المعلمني
ي  حالة حدوث اطالق نار عشوائئ

�ف
ي  المنازل مراجعتها  والتدر�ب  عليها  مع ذو�ــهم ح�ث انها  ل�ست مقصورة ع�ي  المدارس فقط وال ع� عمر

 و اجه”  هذە  الس�اسة  �مكن ل�ل  اال� �ف
العمل او كالمدارس  مكان او  محدد . 

 

ي 
از�ة  االجراءات  هذە مثل  من بالتوتر �شعر ابنتك / ابنك ان حالة �ف ي  االمن�ة االح�ت

او المدرسة ادارة مع الشأن بهذا  التحدث االمر و�ي  فع� السابق،  �ف  
ي 
ف  .خاص �شكل الطالب هذا  مساندة ك�ف�ة  لبحث االجتما�ي  االخصائئ والمساعدة العون لتقد�م عد�دة  مصادر لديهم التعل�م�ة باالدارة فالعاملني  
ي  للطالب

ف الع فجميع .الظروف هذە  مثل �ف ون  االدارة وكذلك بالمدارس املني ف العون �د لتقد�م كامل  استعداد ع�  وهم آبائهم  مثل  طالب بكل �ع�ت  
و�تعلموا  ينموا  ل�ي  واطفالهم  اال�  ل�ل والمساعدة .  

 



ي 
ة االعوام �ف ف  بانفاق التعل�م�ة  بودر ادارة  قامت االخ�ي ي  وتط��رها  العامة  السالمة بند ع�  الدوالرات ماليني

فرد تواجد ع�ي  االتفاق تم  دارسالم جميع �ف  
طة  من امن ي  نجحنا  وحديثا  والثانوي  االعدادي المدارس من مدرسة بكل ال�ش

ي  عن�  توف�ي  �ف ي  اميف
اتفاق�ة برعا�ة وذلك ت�مناث مدينة مدارس �ف  

كة ف  مش�ت التعل�م�ة  بودر وادارة المدينة ادارة  بني   

 

ف  و�قوم مستمر كل�ش االزمات تجاە االدارة س�اسة  وتط��ر تحد�ث ا�ضا  تم تهيئة االسا�ي  هدفها  جد�دة برامج خلق ع�ي  بالعمل باالدارة العاملني  
ي  للطلبة آمن  مناخ 

المدارس جميع �ف  

 

الرقم  ع�ي  باالدارة العام االمن مسئولة  باست�ان نورم ب االتصال  ير�ب  المعلومات من لم��د   
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