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 A.L.I.C.E  في حاالت الطواريء على غلق المدرسة  التدریب   
 

 أعزائنا الوالدین: 
 

على الرغم من أن  .التعلیم وأولیاء األمور ینعمادوالأھمیة قصوى للطالب والمعلمین  تیعد توفیر بیئة آمنة للتعلم ذا
نحتاج دائًما إلى أن نكون مستعدین وأن نبقى متیقظین في حالة أال اننا أكثر أمانًا من أي وقت مضى  ھي المدارس الیوم 

من صنع اإلنسان. كانت ضمان بیئة آمنة یعني االستعداد لحاالت الطوارئ سواء كانت كارثة طبیعیة أو ان الطوارئ. 
سالمة خطط الوضع مثل التحضیر للطواريء یتضمن لمدیریة كاھون فالي وھذا األولویة األولى الوقایة ھي ستكون 

للطوارئ. الوقایة ھي  المستجیبینإجراءات الطوارئ وبناء عالقات قویة مع والسالمة عن تدریبات والقیام بالمدرسیة 
رفاھیة كل فرد من أفراد  من أجلإنھا أیًضا بناء ثقافة شاملة ومستثمرة  بل أكثر بكثیر من مجرد تأمین موقع مدرسة

 المجتمع.
 

لكن ال یمكننا أن نسمح ألنفسنا بأن نكون ویرغب في إلحاق األذى بطالبنا وزمالئنا  تصور أن شخًصا ما قد من الصعب
قائمة على الخیارات كأفضل الممارسات عندما لتم إنشاء استجابة  2013. منذ عام ألي شيء من ھذا القبیل غیر مستعدین

 واجھ تھدیدًا على السالمة الشخصیة.ن
 

تعني التنبیھ ،  A.L.I.C.E.) كبرنامج االستجابة القائمة على الخیارات. A.L.I.C.E( فالي نظام مدیریة كاھونتبنت 
اإلغالق ، اإلبالغ ، العداد ، واإلخالء. تعمل األنظمة القائمة على الخیارات على تمكین المستخدمین أثناء األزمات. یجب 

ستجابة االسالمتھم بناًء على المعلومات المحدودة المتاحة. على الموظفین والطالب اختیار أفضل خیار متاح للحفاظ على 
 قد تتغیر مع تطور الوضع.لھذا النظام والخیارات المختارة و / أو المتاحة 

 
 التدریب،. أثناء A.L.I.C.E نظام  تدریبات خاصة بالموقع حول كیفیة تطبیق مدرسة في مدیریة كاھون فاليتلقى كل تس

 9:00في الساعة  تشرین األول 2األربعاء الموافق غد یوم  (Empower) إمباوري مدرسة ستجرأو الطوارئ الفعلیة. 
من صنع اإلنسان. تتمثل أھداف ھذا التمرین في الوصول إلى الحاجة إلى بدء تأمین أو  لكوارثاستعدادًا  ھاتدریبات صباحا

لبقاء الطالب اثناء غلق المدرسة وتقییم قدرة موظفي المدرسة على الموقع األكثر أمانًا  وإیجاد ALICE نظام  استجابة
 اكمال إجراءات الغلق.

 
موضوع حساس. الوعي والتدریب الروتیني ھي   التفاعل معھاأن تدریبات الطوارئ في المدارس وكیفیة  نعلم نحن 

لتحدید  للشرطة المحلیةوقتًا یتیح اإلبالغ عن أي تھدید  نامستعدین. ونبقى سیعززان بشكل كبیر سالمة وأمن مدارسنا 
من أن طالبنا آمنون ومدعومون ومستعدون للتعلم والنمو واالزدھار. فیما یلي بعض األشیاء  ھدفنا التأكد .التھدید وإدارتھ

 :2019/2020التي یجب تذكرھا مع استمرارنا في العام الدراسي 
 

في مقاطعة سان دییكو  ، وكافة قوات الشرطة المحلیة محامي مقاطعة سان دییغو، ان مدیریة كاھون فالي بكاملھا  •
 كل تھدید على محمل الجد. ونیأخذ
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اإلبالغ  فيأو شاھده على وسائل التواصل االجتماعي ساعده  كان قد سمعھطفلك بشيء ینذر بالخطر  ابلغكإذا  •
 من حیث أن التدخل المبكر قد یمنع امشبوھتراه المناسب. قم باإلبالغ عن أي سلوك  الشخصعن ذلك إلى 

 تصاعد الموقف.
 

وفر یبرنامج صوت الطالب من خالل برنامج مكافحة الجریمة في سان دییغو و مدیریة كاھون فاليلقد تبنت  •
أن ھذه الشراكة ستجعل  ؤمننحن نمجھول الھویة. المدرسة والبقاء وسیلة لإلبالغ عن جریمة أو حوادث في 

 مدارسنا أكثر أمانًا وأمانًا.
 

 تلقاه.ت الذيوتقریر عن النشاط المشبوه  بیانفي مقاطعة سان دییغو كل  الشرطة المحلیة تتابع •
 

إذا كان ھناك أي احتمال لخطر فوري على  911اتصل بالرقم  كما ھو الحال دائًما إذا ترى أو تسمع تھدیدًا •
 .شخص ما

 
 ومقاضاة جنائیة.أو الطرد  الطرد المؤقت من المدرسةاقب توجیھ التھدیدات تشمل عو •

 
 اذا كان لدیك انت أو طفلك أي سؤال الرجاء األتصال بإدارة المدرسة أو األتصال بالمدیریة مباشرة على الرقم 

 619-588-3005 
 
 

 بإخالص،
 
 

 /Iman Deganoإیمان دیكانو      /Ryan Loveرایان لوف
 المدرسة  ةمدیر       قسم األمن في المدیریةمدیر 

  


