
 اثبت! في غرفتك أو في المنطقة المتواجد فيها

الطالب البالغون
 ُعد إلى داخل املبنى

 زاول نشاطك على النحو املعتاد
 اجلب الجميع الى الداخل

 أقفل األبواب الداخلية
 قم بزيادة الوعي بالوضع السائد

 مسؤول عن الطالب والبالغني
زاول نشاطك على النحو املعتاد

آمن! أدخل. أقفل األبواب الخارجية.

الطالب البالغون
 أخلي املمرات وابقى في غرفتك أو املنطقة املتواجد فيها

 "حتى يتم االعالن على أّن "املكان آمن
 زاول نشاطك على النحو املعتاد

 أغلق الباب واقفلها
 مسؤول عن الطالب والبالغني

زاول نشاطك على النحو املعتاد

 في حالة الطوارئ
تصرّف

الطالب البالغون
 أترك أغراضك وراءك إن تطّلب األمر ذلك

 أجلب هاتفك إن أمكن ذلك
 اتّبع التعليمات

 وّجه الطالب نحو موقع اإلخالء
 مسؤول عن الطالب والبالغني

 قم باإلبالغ في حالة فقدان أو وجود شخص زائد أو
إصابة أحد الطالب أو البالغني

الطالب البالغون
 اختفي عن األنظار

 التزم الصمت
 ال تفتح الباب

 قم باستدراج الطالب من الرواق إن أمكن ذلك
 أقفل باب القسم
 أطفئ األضواء

 اختفي عن األنظار
 التزم الصمت
 ال تفتح الباب

استعد للهروب أو الدفاع

 التزِم بحضر التجوال!أحكم األقفال، أطفئ األضواء 

أخلي المكان! (قد يتم تحديد موقع)

إلى المأوى! استراتيجية مواجهة المخاطر والسالمة
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الطالب البالغون
 قيادة استراتيجية السالمة استخدم االستراتيجية املناسبة لنوع الخطر

 مسؤول عن الطالب والبالغني
 قم باإلبالغ في حالة فقدان أو وجود شخص زائد أو

إصابة أحد الطالب أو البالغني

استراتيجية مواجهة املخاطر   والسالمة
إعصار أخلي املكان وتوجه إلى املأوى!

مواد خطرة أغلق الغرفة!
زلزال انخفض، احتمي واثبت!

اذهب إلى مكان مرتفع! تسونامي
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