 12يوليو 2018
أعزائي أسر ،Perry Township
نشكركم الختيار االلتحاق بمدارس  Perry Township Schoolsلعام  !19-2018يشرفنا أن ُنعلِّم كل طالب يمر من خالل أبوابنا،
وال نأخذ ثقتكم كأمر مسلم به .باإلضافة إلى تقديم أحدث تجربة تعليمية في القرن الحادي والعشرين لكل طفل ،فإننا نعتبر سالمة المدرسة
أولوية أيضًا ،خاصة في ھذه األوقات العصيبة .لدينا العديد من السياسات والبرامج لمساعدتنا في توفير بيئة آمنة لجميع الطالب
والموظفين وأولياء األمور والزوار.
سياسة المدرسة
يتسم قسم شرطة مدرسة  Perry Townshipبأنه دائم الوجود في مجتمع مدرستنا وھو يعمل تحت إشراف الرئيس David
 .Stalcupويتألف القسم من  10ضباط بدوام كامل وتسعة ضباط بدوام جزئي يقومون بدوريات في كل من مدارسنا الـ  22يوميا ً .كما
أنھم يوفرون األمن في فعاليات المدرسة والمقاطعة ،عند الضرورة .وتكشف وحدة الكالب البوليسية التابعة للوزارة عن وجود المخدرات
والكحول والمتفجرات في ممتلكات المدرسة حسب الحاجة.
تدريبات التأھب للكوارث
يقود ضباط الشرطة لدينا تدريب "الھرب .االختباء .القتال ".في كل مدارسنا وتعلِّم خطة االستجابة "الھرب .االختباء .القتال" المعلمين
والطالب ما يتعين فعله في حالة وجود قناص نشطُ .ن َطالب بموجب القانون ،بأداء أحد ھذه التدريبات في كل فصل دراسي .ھذا ويقود
المدرسون واإلداريون أيضًا دورة واحدة من تدريبات التأھب لإلعصار كل فصل دراسي وتدريب تأھب للحريق في الشھر.
مداخل آمنة
صُممت المداخل في كل مدرسة بحيث يلزم دخول الزوار إلى مكتب المدرسة قبل الوصول إلى المناطق اآلمنة في المبنى.
بدءًا من العام  ،19-2018سيتم إجراء تغييرات على طريقة دخول كل من موظفي المقاطعة والزائرين إلى المدارس.
سيُطلب من الضيوف تقديم رخصة قيادة أو غيرھا من أشكال الھوية الحكومية األخرى المقبولة قبل تسجيل الدخول.
سيتلقى جميع موظفي المقاطعة بطاقة ھوية مخصصة تتيح لموظفي المكاتب الرئيسية في كل مدرسة مطابقة وجه الموظف مع الصورة
على البطاقة.
كما تساعد أنظمة كاميرات المراقبة بالفيديو المشرفين على مراقبة النشاط في كل مبنى.
لجنة السالمة
تتكون لجنة السالمة التابعة لنا من مديري المباني وموظفي المكاتب المركزية وشرطة المدارس ،الذين يجتمعون شھريًا لمراجعة وتنقيح
إجراءات السالمة لدينا.
يُعد كل موظفي المبنى والمكتب المركزي في ھذه اللجنة متخصصين في السالمة المدرسية من خالل األكاديمية المتخصصة في السالمة
المدرسية ) (School Safety Specialist Academyالتابعة لوزارة التعليم بوالية إنديانا ).(Department of Education
يمكن العثور على المعلومات حول األكاديمية على .http://www.doe.in.gov/student-services/safety
يجب على متخصصي السالمة المدرسية حضور يومين من أيام التطوير المھني في السنة في أكاديمية إنديانا للسالمة المدرسية
) (Indiana School Safety Academyلكي يظلوا معتمدين.
المستشارون واألخصائيون االجتماعيون
يتوفر مستشارو المدارس لمساعدة الطالب على تخطي التحديات األكاديمية واالجتماعية وكذا تحديات الصحة العقلية .تتلقى إدارات
التوجيه والمعلمين تدريبًا مستمرً ا حول كيفية التعرف على الطالب ممن يحتاجون إلى الدعم ،حتى يتمكنوا من التدخل بشكل مناسب.
كما يتاح األخصائيون االجتماعيون لمساعدة الطالب واألسر والمعلمين في معالجة المشكالت التي قد تؤثر سلبًا على النمو العاطفي
للطالب أو نتائجھم األكاديمية.

الخط الساخن للسالمة
تم إنشاء الخط الساخن للسالمة للطالب حتى يتمكنوا من اإلبالغ عن حاالت مثل الحوادث المتعلقة بالمخدرات ،والتنمر ،والتھديدات
بالعنف .الرقم ھو .317.789.3905
ھذا الخط الساخن مخصص للطالب الذين قد ال يشعرون بالراحة في اإلبالغ عن حادثة إلى أحد مسؤولي المدرسة بشكل شخصي.
الملحة والطوارئ على الفور إلى أقرب مدير أو معلم.
يجب أن يتم اإلبالغ عن حاالت التھديدات
ّ

نحن نأخذ سالمة جميع طالبنا على محمل الجد .يحذونا الفخر بأننا على أھبة االستعداد فيما يتعلق بالتعامل مع ھذه األحداث النادرة ولكن
المحتملة للغاية.

مع تحياتي،

Pat Mapes
المدير

