
 

 السالمة مسؤولیھ الجمیع

اإلنترنت السالمة الجسدیة والسالمة العاطفیة وسالمة  

 جزًءا من ضمان بیئة تعلیمیة آمنة للطالب.

W للحفاظ على سالمة الطالب؟  ةبھا المدرس تقوم لذيما    

ملیون دوالر للسالمة واألمن. 4.7• استثمار   

 ٪.20زیادة ضباط األمن المدرسي بنسبة • 

العالقات   بناء  على  المدرسیة  السالمة  ضباط  تدریب  والكفاءة   الطالبیة،• 

 وتقنیات الحد من التصعید. الثقافیة،

• االحتفاظ بالنص المجھول وتوسیعھ تلمیًحا لتضمین تطبیق نصیحة مجھولة 

 ق بالسالمة.المصدر لتسھیل مشاركة األنشطة المشبوھة أو مخاوف تتعل

 • الشراكة مع المنظمات المجتمعیة لتقدیم الدعم للصحة النفسیة.

، وھي منصة اتصاالت جدیدة ، لتوفیر التحدیثات   ParentSquare• االستفادة من  

 والتنبیھات للعائالت.

 ماذا تفعل مدارسنا للحفاظ على سالمة الطالب؟

 التھدیدات.• تحدیث خطة سالمة المدرسة لمواجھة تطور 

 • تحدیث الكامیرات األمنیة والسالمة الجسدیة للمباني.

 • تشدید أنظمة وعملیات إدارة الزوار.

• توفیر مرشدین مدرسیین وموظفي خدمة اجتماعیة لتقییم احتیاجات الطالب 

 وتقدیم الدعم لألسر والطالب.

 قل.• ضمان سالمة منطقة المدرسة مع البروتوكوالت والموارد لسالمة الن

 • االستفادة من استراتیجیات مكافحة التنمر ودعم الطالب االستباقي.

 ؟

 
 



 بفعلھ للحفاظ على سالمة الطالب؟ KCSیقوم معلمو  

 • خلق بیئة تعلیمیة آمنة وجذابة.

 • بناء عالقات قویة مع الطالب.

 ونشاط اإلنترنت.  Chromebook• مراقبة 

 االنتحار ودعمھ.• استكمال التدریب على منع 

 

 • االستفادة من الممارسات التصالحیة والصدمة لدعم سلوك الطالب ورفاھھم.



 القیام بھا للحفاظ على سالمة الطالب؟ KCSامور یمكن ألولیاء أمور  

قل شیئا. قم باإلبالغ عن أي نشاط مشبوه تراه أو تسمعھ أو تقرأه إلى  • رأیت شیئا ، KCS Security 
KCS Securityوإنفاذ القانون عن طریق االتصال بـ  على    

. 274637وإبالغ مجھول إلى    knoxschoolsأو أرسل رسالة نصیة إلى    3624- 594- 865

 في حالة الطوارئ أو إذا شعرت بالتھدید. 911اتصل برقم 

تحقق من معلومات االتصال وقم بتحدیثھا مع مسؤول مدرستك حتى یتمكنوا   •

 من الوصول إلیك في حالة الطوارئ.

مراقبة    •Chromebook   الكمبیوتر أجھزة  جمیع  تحتوي  اإلنترنت.  ونشاط 

تصفیة   برنامج  على  بالطالب  الخاصة  دائًما   مثبت،المحمولة  نوصي  ولكننا 

 باإلشراف األبوي عندما یكون طفلك متصالً باإلنترنت.

• قم بإجراء محادثات منتظمة مع طفلك حول المعلومات التي یجب أن تظل 

سریة. یجب عدم مشاركة المعلومات مثل األسماء وعنوان المنزل ورقم الھاتف  

 عبر اإلنترنت.

جدیدة. جرب عبارة مرور إیجابیة • بدء العام الدراسي الجدید بكلمة مرور  

 !" بدالً من كلمة مرور معقدة. ال تشارك كلمات المرور.Straight A Studentمثل "

وراكبي  والمشاة  الدراجات  وراكبي  السیارات  لراكبي  سالمة  خطة  ضع   •

 الحافالت.
 

 TRAVEL TIPS  
 قیاده السیاره  

منطقة   دخول  عند  قوانین   المدرسة،•  لجمیع  واالمتثال  اإلبطاء  من  تأكد 

 المرور.

• توقف دائًما عن حافالت المدرسة التي تقوم بتحمیل أو تفریغ األطفال وعند  

 تشغیل األضواء الوامضة.

• احترس من األطفال بالقرب من المدارس ومحطات الحافالت واألرصفة والشوارع  

 ومواقف المدارس.

منطقة • إذا كان یجب علیك استخدام   الھاتف الخلوي أثناء القیادة في 

 فاستخدم دائًما المدرسة،

عاًما استخدام األجھزة   18خیار حر الیدین. ُیحظر على أي شخص یقل عمره عن  

بما في ذلك األجھزة التي ال تتطلب استخدام   القیادة،اإللكترونیة أثناء  

 الیدین.

 
 



? الدراجة   ه قیاد    

 خوذة.• تأكد من أن الطالب یرتدي 

وعیھم   أماًنا ومارسھ حتى یتمكن الطالب من إظھار  األكثر  • اختر الطریق 

 بالسالمة المروریة

? ي الي المدرسةالمش   

 وتجنب التحدث إلى الغرباء.   اآلخرین،وحاول المشي مع الطالب    مبكًرا،• غادر  

 دون إذنك. یعرفھ،حتى لو كان  شخص،• علم طفلك عدم ركوب السیارة مع أي 

 ركوب الباص?

 • الوصول مبكًرا في محطة الحافالت. `

 أقدام على األقل من الشارع، وتجنب اللعب أثناء االنتظار.   6• قف على بعد  
•  
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