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  للمعلمين والتالميذ ) GRP(ملخص بروتوآول االستجابة العامة 
لتزويد جميع المدارس باإلرشادات التي يجب ") i love U guys"بالتعاون مع مؤسسة ) (GRP(لقد تم تصميم بروتوآول االستجابة العامة 

تحديد التدابير األولية التي ستتخذها جميع المجتمعات ل لغة عامةإن جوهر هذا البروتوآول يتمثل في استخدام . اتباعها في حالة حدوث طوارئ
في آل حادثة، سيتعين على اإلداريين بالمدرسة القيام بتقييم الظروف الفريدة التي ستأثر على تطبيق  .حتى وصول رجال األمنالمدرسية 

  ). GRP(بروتوآول االستجابة العامة 
  

في . وهي محددة لكل رد حسب الحالة بها،والتالميذ القيام آل بروتوآول به تصرفات محددة يتعين على المعلمين 
 911، يجب االتصال برقم هاتف الشرطة  أو أحد أفراد الطاقم بتحديد الخطر األولي) ة(حالة قيام تلميذ

 . واالتصال بإدارة المدرسة
ستقوم . محدد يلمح لفرق المسح أنه ال يوجد خطر فوري اإلغالق الخفيف –)الشديد/الخفيف(حالة اإلغالق 

فرق اإلداريين، وفرق اإلسجابة للطوارئ بالمبنى، ومندوبو األمن المدرسي بالتحرك إلى مرآز القيادة 
يلمح إلى أنه هناك خطر فوري معروف ولن  اإلغالق الشديد. المحدد لهم لتلقي ما يلي ذلك من إرشادات

ا في ذلك مندوبي األمن المدرسي، جميع األفراد، بم. ينخرط أي شخص في أنشطة مسح ومراقبة المبنى
  .سيقومون باتخاذ خطوات اإلغالق المناسبة وانتظار وصول رجال األمن

  “ .نرجو اتخاذ الالزم. شامل/ نحن اآلن في وضع إغالق خفيف:  تنبيه"
  ).سيتكرر التنبيه مرتين عبر نظام التنبيهات العامة(

  :مدربون علىالتالميذ 
  .بقاء صامتيناالختفاء عن النظر وال.  1  

  :مدربون علىالمعلمون 
  . وإطفاء األنوار إغالق أبواب الفصول،فحص الردهات خارج فصولهم للبحث عن تالميذ،.  1  
  .االختفاء عن النظر والبقاء صامتين.  2  
متبوعًا , “All Clear": “The Lockdown has been lifted"أو حتى سماع التنبيه  ,انتظار رجال األمن حتى يفتحوا األبواب .  3  

  بإرشادات محددة 
 .حصر الغياب واالستعالم عن التالميذ المفقودين عن طريق االتصال بالمكتب الرئيسي.  4  

ولكن، في بعض األحيان قد . إنذار الحريق هو أول تنبيه لطاقم العاملين والتالميذ إلخالء المبنى - اإلخالء 
ستبدأ . إرشادات معينة قد تستخدم آعالمة لبدء إخالء المبنىيستخدم نظام التنبيهات العامة إلذاعة 

سيتكرر التنبيه مرتين عبر . (، وستتبعها إرشادات محددة"Attention" "تنبيه"اإلشعارات بكلمة 
  ).نظام التنبيهات العامة
  :التالميذ مدربون على

ين تذآير التالميذ بإرتداء في حاالت الطقس البارد، يتع. ترك متعلقاتهم خلفهم وتكوين صف واحد.  1  
سيتم تأمين . لن تتم إعادة مالبس التربية البدنية إلى غرفة الخزانات. معاطفهم عند مغادرة الفصل

  .التالميذ الذين ال يرتدون مالبس مناسبة للتواجد بالخارج، في مكان دافئ بأسرع وقت ممكن
  :المعلمون مدربون على

  ).ورقة حصر الغياب وبطاقات التجمعوبه (الحصول على ملف اإلخالء .  1  
استمعوا دائمًا إلى اإلرشادات .  قوموا بقيادة التالميذ إلى مكان اإلخالء آما هو موضح ببوسترات التدريب على الحرائق.  2    .اإلضافية

  . قوموا بحضر الغياب وأعداد التالميذ وأماآنهم.  3  
 .اإلصابات، والمشاآل، والتالميذ المفقودين، باستخدام بطاقات التجمعقوموا بإبالغ طاقم المدرسة ورجال األمن ب.  4  

سيتكرر التنبيه مرتين عبر نظام ." (يتعين تأمين جميع أبواب الخروج. نحن اآلن في وضع البقاء بالداخل. تنبيه" - حالة البقاء في الداخل 
  ).التنبيهات العامة

  :التالميذ مدربون على
  .ىالبقاء داخل المبن.  1  
  .ممارسة العمل آالمعتاد.  2  
  .االستجابة إلرشادات معينة من طاقم العاملين.  3  

  :المعلمون مدربون على
  .زيادة الوعي بالموقف.  1  
  .ممارسة العمل آالمعتاد.  2  
 All Clear": “The"األمر بالبقاء داخل المبنى سيظل ساريًا حتى سماع رسالة .  3  

Shelter-In has been lifted“ , متبوعة بإرشادات محددة  
  

، ومراقبي الطوابق، وأفراد فريق اإلبقاء بالداخل، بتأمين جميع المخارج )BRT(سيقوم أعضاء فريق 
  .والقيام بإجراءات محددة لذلك


