أعزائي اآلباء
أكتب إليكم هذه الرسالة لتقديم معلومات حول مبادرات الجاهزية للطوارئ الخاصة بإدارة التعليم ،والتي تم تفعيلها
في جميع المدارس العامة بمدينة نيويورك.
لدى كل مدرسة حاليا ً إجراءات خاصة بحاالت الطوارئ .في عام  ،2000تم سن القسم  ،2801من قانون التعليم
لوالية نيويورك ،والذي يطالب المدارس بوضع خطط لألمن والسالمة تتعلق باالستجابة للطوارئ .في يوليو /تموز
 ،2001تم تعديل القانون لجعل هذه الخطط تتضمن معلومات عن اإلخالء واالحتماء داخل المدرسة .ووفقا ً لذلك،
"يتعين على المدارس عقد تدريبات للطوارئ وغيرها من التدريبات الختبار مكونات خطة االستجابة للطوارئ".
لقد تم تدريب طاقم العاملين بالمدارس على إجراءات متنوعة مذكورة في خطة األمن والسالمة المدرسية ،كما نقوم
حاليا ً بإجراء تدريبات مختلفة على مدار العام الدراسي لتجهيز طاقم العاملين وتالميذنا .يتطلب القسم  807من قانون
التعليم لوالية نيويورك من جميع المدارس القيام بإجراء  12تدريب على الطوارئ كل عام على األقل .ينص القسم
 917من قانون التعليم للوالية على أن المدارس مطالبة بإقتناء جهاز الرجفان القلبي الخارجي ( ،)AEDكما تعقد
تدريبات على مدار العام لتقييم استخدام جهاز ( )AEDفي حاالت الطوارئ .ووفقا ً للقسم  3623من قانون التعليم
للوالية ،يتم إجراء التدريبات أيضا ً في المدارس للتركيز على األمن والسالمة على متن الحافالت المدرسية.
باإلضافة إلى عقد هذه النوعية من التدريبات ،يتوفر لدى مدرستنا فريق االستجابة لمبنى المدرسة ،وهو مدرب على
االنتشار واالستجابة لحوادث مختلفة قد تقع في المدرسة .وفقا ً لبروتوكول االستجابة العامة الجديد ( ،)GRPستقوم
كل مدرسة بعقد تدريبات معينة ،مصممة لمساعدة جميع المجتمعات المدرسية لالستجابة لثالثة أنواع مختلفة من
الطوارئ التي قد تحدث :اإلخالء ،واالحتماء داخل المدرسة ،وإغالق المدرسة .تتوفر فرص لمشاركة اآلباء في
مدرستنا لضمان أن العائالت منخرطة في برنامج الجاهزية للطوارئ بالمدرسة .تتوفر نسخة اآلباء من خطة األمن
والسالمة للمدرسة عند الطلب من المكتب الرئيسي ،كما يتضمن هذا الخطاب معلومات حول شرح بروتوكول
االستجابة العامة ( .)GRPتتوفر العديد من الموارد الهامة األخرى للعائالت على الموقع التالي:
http://schools.nyc.gov/Offices/OSYD/default.htm
تعقد تدريبات الجاهزية للطوارئ في المدرسة في شهر سبتمبر /أيلول ،وتتواصل بالنسبة للعاملين والتالميذ على
مدار العام ال دراسي .تدريبات التالميذ مصممة بحيث تناسب السن ،ولضمان أن التالميذ يفهمون أهمية هذه التدريبات
دون الحاجة إلحداث إنذار طوارئ غير ضروري .نرجو مراجعة بروتوكل االستجابة العامة الذي تم إعطائه لجميع
التالميذ ،ومناقشة هذه اإلجراءات مع طفلكم.
نذكر جميع العائالت بتحديث بطاقات االتصال في حالة الطوارئ الموجودة في سجل المدرسة بالمكتب الرئيسي.
يتضمن ذلك تقديم وتحديث معلومات تشمل أرقام الهواتف ،وأسماء البالغين الذين يمكنهم تسلم التلميذ من المدرسة
في حالة الطوارئ .كما نشجع العائالت على التسجيل لدى موقع ()Notify NYC
( )/https://a858-nycnotify.nyc.gov/notifynycلتلقي معلومات عن أحداث الطوارئ ،واالتصال برقم
هاتف االستعالمات  ،311للحصول على معلومات إضافية حول المدرسة في حالة الطوارئ.
ولكم منا فائق االحترام والتقدير،
مدير(ة) المدرسة
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