
 دليل الطوارئ 
 

 لالستعداد والتخطيط لحاالت الطوارئ في خدمة التعليم المبكر أو المدرسة.ومقدمي الرعاية   whānauدليل للوالدين واألسرة 

 

 خالل حاالت الطوارئ
 

 قد يتم اتخاذ إجراءات مختلفة عندما تقوم إحدى المدارس أو خدمات التعليم المبكر بتفعيل خطة إدارة الطوارئ الخاصة بها.  

 

 اإلخالء
 

 ماذا يحدث؟ 

 سينتقل الجميع إلى نقطة التجمع عند اإلخالء.   •

 يمكن أن تكون نقطة التجمع في الموقع أو بالقرب منه.  •

 

 "اإلخالء" لماذا قد يتوجب عليك  

 ألنك ستكون أكثر أماناً عند نقطة التجمع. على سبيل المثال، قد يكون هناك تهديد لحصول تسونامي.  •
 

 مأوى في نفس المكان
 

 ماذا يحدث؟ 

 يبقى الجميع بالداخل حفاظاً على سالمتهم. •

 

 لماذا قد يكون هناك "مأوى في نفس المكان" 

 تعمل الشرطة النيوزيلندية في المنطقة.  •

 ال يوجد تهديد مباشر ولكن هناك حاجة إلى توخي الحذر.  •

 

 إغالق
 

 ماذا يحدث؟ 

 يجب على الجميع البقاء في الداخل.  •

 

 لماذا قد يكون هناك "إغالق" 

 هناك موقف شديد الخطورة في الموقع أو بالقرب منه.  •

 سوف تأمر الشرطة النيوزيلندية خدمة التعليم المبكر لطفلك أو مدرسته باإلغالق.  •

 

 حافظ على الهدوء
 

 رسة إلى تفعيل خطة إدارة الطوارئ الخاصة بها.  قد تشعر بعدم االرتياح إذا احتاجت خدمة التعليم المبكر لطفلك أو المد 

 بالحفاظ على الهدوء، ستساعد في ضمان أن تكون االستجابة لحالة الطوارئ سلسة بقدر اإلمكان. 

 

 تذكر أن خطة إدارة الطوارئ: 

 تساعد في الحفاظ على سالمة الجميع أثناء حاالت الطوارئ  •

 تعليم المبكر لطفلك أو لمدرسته تم تصميمها وفقاً لالحتياجات الخاصة بخدمة ال •

 توفر تعليمات واضحة حول ما يجب القيام به في حاالت الطوارئ المختلفة.  •

 

 



 كيف يمكنك المساعدة: 

قد يعرقل عملية االستجابة لحاالت   • يتم إخبارك رسمياً أن الوضع أصبح آمناً. الوصول إلى الموقع في وقت مبكر جداً  ابق بعيداً حتى 

 الطوارئ. قد تعرض أيضاً المزيد من األشخاص للخطر.  

 إذا اتصل بك طفلك، فكن هادئاً. شجعه على اتباع توجيهات الموظفين.  •

 بك في خطة إدارة الطوارئ.   اتبع أي تعليمات ذات صلة •

 

 ابق على اتصال
 

 التعليم المبكر أو المدرسة عندما يكون ذلك آمناً. سوف تزودك بمعلومات دقيقة في أسرع وقت ممكن. ستتواصل معك خدمة 

 

 كيف يمكنك البقاء على اتصال: 

 االجتماعي.   اطلع على الموقع اإللكتروني لخدمة التعليم المبكر أو المدرسة أو قنوات التواصل •

 تحقق من رسائل بريدك اإللكتروني ورسائل هاتفك النصية.  •

 ابق على اتصال مع أولياء األمور اآلخرين في مجتمعك.  •

 اتصل بخدمة التعليم المبكر أو المدرسة فقط إذا:  •

o  لم تتلق أي رسائل، و 

o  .لم يكن أولياء األمور اآلخرين يعرفون أيضاً ما يحدث 

 المعلومات الواردة من مصادر أخرى قد ال تكون صحيحة دائماً. اعلم أن  •

 سالمة الجميع هي أولوية المدرسة أو خدمة التعليم المبكر. سوف يجيبون على االتصاالت عندما يتسنى لهم ذلك.   •

 

 ضع آمنا طفلك عندما يكون الو  استلم
 

 بح من اآلمن لك اصطحابه.  ستتولى خدمة التعليم المبكر أو المدرسة مسؤولية رعاية طفلك حتى يص

 سيكون لدى خدمة التعليم المبكر أو المدرسة الخاصة بك خطة قائمة الصطحاب طفلك.  

 

 متى تذهب لجلب طفلك: 

 ستعلمك خدمة التعليم المبكر أو المدرسة عندما يكون من اآلمن استالم طفلك.   •

ستالم الطفل منه مختلفاً حسب اختالف الحالة الطارئة. تحقق من خطة إدارة الطوارئ لمعرفة كيفية جلب  قد يكون الموقع المحدد ال  •

 طفلك خالل حاالت الطوارئ المختلفة. 

 

 بعد حالة الطوارئ 
 

 بعد حالة الطوارئ قد تشعر أنت أو طفلك بشيء من التوتر. عادة ما يقل هذا بمرور الوقت حيث ستعود إلى روتينك المعتاد.   •

إذا تأثرت رفاهية طفلك بسبب حدث طارئ ما، يرجى التحدث مع خدمة التعليم المبكر أو المدرسة. فهم يعرفون كيفية طلب المساعدة من   •

 التربية والتعليم أو مقدمي الدعم اآلخرين.  وزارة

  



 االستعداد لحالة الطوارئ 
 

 لديك دور في االستعداد لحاالت الطوارئ. 

 

 االستعداد ووضع خطة: 

 اقرأ خطة إدارة الطوارئ.  •

 تأكد من أن الشخص المخول لجلب طفلك يعرف ما يجب فعله إذا تم تفعيل خطة إدارة الطوارئ.  •

 ابق معلومات االتصال أثناء الطوارئ محدثة.  •

أن تكون خدمة التعليم المبكر أو المدرسة على معرفة بذلك و أن يكون هذا  إذا كان لطفلك احتياجات إضافية )مثل األدوية( فتأكد من   •
 مذكوراً في خطة إدارة الطوارئ. 

 تعرف كيف ستتواصل خدمة التعليم المبكر أو المدرسة معك في حالة الطوارئ.   •

تحدث إلى مدرسة طفلك أو خدمة التعليم المبكر الخاصة به لمعرفة األماكن التي يمكن أن تكون فيها نقاط االستالم ألخذ طفلك خالل   •
 األحداث المختلفة.  

 قم بتدوين تفاصيل االتصال الخاصة بالشرطة المحلية أو خدمات الطوارئ األخرى مثل الدفاع المدني.  •

 ألسئلة، فحدد موعداً للتحدث مع مدير خدمة التعليم المبكر لطفلك أو معلم الطفل. إذا كان لديك المزيد من ا  •
 


