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مکتب ابتدائيه 
 کامرون رنچ

هدف اين رهنمود افزايش ايمنی از طريق 
کاهش اضطراب و تسهيل اقدامات مؤثر در 

 باشد.  جريان يک حادثه، می

ی مکتب/مدرسه اداره  
916-575-2302 or 916-575-2301 

 
سايت ويب  

www.sanjuan.edu/CameronRanch 
 

 فيسبوک
@CameronRanchElementary 

 
 انستاگرام

@CameronRanchFalcons 
 

وان سنحوزه تعليمی اپ   
www.sanjuan.edu/app 

 
های اضطراری خودکار از شماره هايی  تماس

 ٩٧٩يا  ٩٧١گردد که با  برای تان ارسال می
گردند. آغاز می  

های والدين در  مسؤليت
 ريزی حالت اضطرار برنامه

اطالعات تماس خانواده و افراد تعيين شده برای 
حالت اضطرار را، در مکتب/مدرسه به روز 

 نگهداريد.

های برقراری رابطه با مکتب/مدرسه  از روش
مطلع باشيد. با کودک تان در باره تمرينات برای 
حاالت اضطرار که در مکتب/مدرسه انجام داده 

 اند، حرف بزنيد.

 در جريان حالت اضطرار:
 آرام باشيد. ♦

رسانی در باره حالت   به پيام های اطالع ♦
 اضطرار به دقت گوش دهيد.

صفحات انترنيتی مکتب/مدرسه و حوزه  ♦
تعليمی را بررسی کنيد زيرا احتمال دارد 

تماس تلفونی به دليل تماس های بيش از حد، 
 درست برقرار نشود.

آگاه باشيد که در صورتی که ساحات نزديک  ♦
مکتب/مدرسه نا امن تلقی شود، ممکن 

 آموزان به محل ديگری منتقل گردند. دانش

تنها به اطالعات واقعی از طرف حوزه  ♦
تعليمی يا نهاد های تطبيق کننده قانون اعتماد 

کنيد زيرا اکثراً شايعات زيادی پخش 
 شود. می

آگاه باشيد که خدمات مشاوره حالت بحران  ♦
برای خانواده تان فراهم است.  از اداره 
 مکتب/مدرسه تان در زمينه سوال نماييد.

 

ايمنی: يک مسؤليت 
 مشترک

 با ما در ارتباط باشيد
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آموزان در  های دانش مسؤليت
 جريان حالت اضطرار

های تمرينی ايمنی مکتب/مدرسه اشتراک  در برنامه
کنيد تا تمام پالن های قابل تطبيق در جريان حالت 
اضطرار را درک نموده و بتوانيد آن را رعايت 

 نمائيد.

ما چهار نوع برنامه تمرينی ايمنی داريم که در 
دهيم ها را انجام می جريان سال آموزشی آن  

 در جريان حالت اضطرار:
 آرام باشيد. ♦

دهندگان اوليه را  هدايات کارکنان و پاسخ ♦
 رعايت کنيد.

ساالن برای  در صورت عدم حضور بزرگ ♦
رهنمايی، تصميم بگيريد که کدام مکان مصؤن 

 جا بمانيد. است و در آن

برای برداشتن وسايل شخصی تان توقف نکنيد  ♦
 يا به عقب برنگرديد.

آميز، به  در صورت وقوع حالت خشونت ♦
 ترن کارمند مکتب/مدرسه اطالع دهيد. نزديک

ها  آموزان را آرام نگهداشته و به آن ساير دانش ♦
اطمينان بدهيد. تلفون های تان را در حالت 

 صدا در بياوريد. بی

تمام اطالعات مرتبط را با نهاد های تطبيق  ♦
کننده قانون و کارکنان مکتب/مدرسه در جريان 

 بگذاريد.

اطالعات تائيد ناشده يا اطالعات نادرست را  ♦
پخش نکنيد. اين موضوع شامل پيام های متنی و 

 گردد. عکس نيز می

از کلکين/پنجره ها دور 
 برويد.

 
 در زير ميز داخل شويد.

 
سر و گردن تان را با 

های تان محافظت  دست
 کنيد.

زلزله/زمين 
 لرزه

بستن مکتب/
 مدرسه

)Lockdown( 

اقدامات 
 احتياطی ايمنی

)Shelter in Place( 

آتش سوزی، سوراخ شدن 
لوله گاز، تهديد انفجار 

 بمب

موجوديت فعاليت های 
خطرناک يا جنايی در 
داخل محوطه مکتب/
 مدرسه يا در نزديکی آن

موجوديت خطر بالقوه در 
محوطه مکتب/مدرسه يا 

 در نزديکی آن.
 

خرابی شديد هوا، فعاليت 
های جرمی/فعاليت نهاد 
های تطبيق کننده قانون 

 در ساحه

سوزی آتش  

تمام مجروحيت ها را به 
ی مکتب/مدرسه  اداره

 اطالع دهيد
 

صف بنديد و از تعمير 
 خارج شويد.

 
به لين های برق افتاده در 

 زمين توجه داشته باشيد.
 

تا زمانی که تمام ساحه 
مصؤن اعالن نگردد، 

 دوباره وارد نشويد.

صف بنديد و از ساختمان 
 خارح شويد.

 
مسير های نصب شده 
برای تخليه را تعقيب 

 کنيد.
 

تا زمانی که تمام ساحه 
مصؤن اعالن نگردد، 

 دوباره وارد نشويد.
 

 

مکتب/مدرسه را در حالت  
) قرار Lock downبسته (
 گيرد می
 

ترين اتاق  به نزديک
 داخل شويد

 
دروازه ها را قفل، پرده 

ها را کش و چراغ ها را 
 خاموش کنيد

 
در محلی پنهان شويد که 
خارج از ديد باشيد، در 

 پشت فرنيچر پناه بگيريد.
 

تام زمانی که تمام ساحه 
مصؤن اعالم نگردد، 

هيچ فردی نمی تواند به 
مکتب/مدرسه داخل شده 

 يا ازآن خارج گردد.

 اقدامات احتياطی ايمنی
)(Shelter in place  را

 انجام دهيد

به نزديک ترين اتاق 
 داخل شويد

 
دروازه ها را قفل و پرده 

 ها را کش کنيد.
 

فعاليت های درسی در 
داخل صنف/کالس ادامه 

يابد، اما هيچ کس  می
تواند تا زمانی که  نمی

تمام ساحه مصؤن اعالن 
نگردد، از مکتب/مدرسه 

 خارج گردد.
 


