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Січень 2020 р.
Шановні батьки й опікуни:
Користуючись можливістю, хочу поділитися з вами інформацією про нещодавній тренінг, у якому
наші співробітники взяли участь 4 грудня 2019 р. Цього дня відбулося Тренування зустрічі дітей
зі школи за екстреної ситуації (Reunification Drill), у межах якого вчителі, що виступали в ролі
батьків, у врегульований і керований спосіб забирали учнів після припинення шкільних занять.
Така зустріч дітей зі школи може виявитися необхідною за цілої низки обставин: відключення
електропостачання, погодні умови, загроза небезпечних речовин або предметів чи будь-яка інша
кризова ситуація в школі. Наявність встановлених процедур під час такої зустрічі робить увесь
процес більш передбачуваним і менш хаотичним для всіх залучених сторін. Оскільки така зустріч
дітей зі школи за екстреної ситуації не є типовим закінченням шкільного дня, учнів можуть
скерувати зі школи, куди вони ходять, до якогось іншого місця.
Під проводом і керівництвом організації I Love You Guys наш персонал пройшов початкове навчання
щодо того, як організовувати таку зустріч дітей із батьками й опікунами. Документ, що додається,
містить важливу інформацію для вихователів, що допоможе злагоджено діяти під час зустрічі учнів із
їхніми батьками й опікунами. Крім того, у майбутньому директори шкіл ділитимуться інформацію
щодо своїх установ.
Найбільшу увагу треба приділити таким розділам документа:

•
•
•

Як поводитися, якщо батьки не мають можливості забрати учня? Якщо жоден із
батьків або опікунів не має змоги забрати учня, визначена особа повинна мати підписаний
батьками дозвіл, щоб учня відпустили під її опіку.
Що робити, якщо учень сам приїхав до школи на машині?
На місце реєстрації треба взяти посвідчення особи

Тренування зустрічі дітей зі школи за екстреної ситуації — це додатковий складник Тренування
ALICE, у якому брав участь увесь персонал округу. Такі тренування проводитимуться з учнями та
персоналом і надалі впродовж навчального року. Середні школи Аґавам будуть і надалі
вдосконалювати процедури безпеки спільно з Департаментом поліції Аґавам. Хочемо подякувати
за співпрацю Департамент, який під керівництвом шефа поліції Еріка Ґіліса (Eric Gillis) допомагає
підтримувати безпеку наших учнів, співробітників і шкіл.
З повагою
Стівен П. Леманскі
завідувач школами
див. додаток

«Діти — понад усе»

Інформація про зустріч дітей зі школи за екстреної ситуації

СТАНДАРТНА™
ПРОЦЕДУРА ЗУСТРІЧІ ДІТЕЙ ЗІ
ШКОЛИ ЗА ЕКСТРЕНОЇ СИТУАЦІЇ
ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ БАТЬКАМИ ЗІ ШКОЛИ ЗА
ЕКСТРЕНОЇ СИТУАЦІЇ
У школі можуть скластись обставини, які вимагають від
батьків забрати учнів у врегульований і керований спосіб.
Цей процес зветься зустріччю (Reunification) і може
виявитися необхідним через погодні умови, відключення
електропостачання, загрозу небезпечних речовин або
предметів чи будь-яку іншу кризову ситуацію в школі.
Стандартна процедура зустрічі — це протокол, що робить
увесь процес більш передбачуваним і менш хаотичним для
всіх залучених сторін.
Оскільки така зустріч не є типовим закінченням шкільного
дня, вона може відбуватися в іншому місці, а не в школі, до
якої ходять учні. Якщо таким місцем є інша школа, у такому
разі зустріч учнів зі школи також може відбуватися в
керований спосіб.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Батьків можуть повідомити в різні способи. Школа
або округ можуть скористатися своїм телефоном для
розсилань або системою текстових повідомлень. У деяких
випадках учнів можуть попросити відправити батькам
текстове повідомлення. Текст повідомлення про зустріч від
учня може виглядати, наприклад, так: «Школу зачинено. Будь
ласка, забери мене о 3:25 біля головного входу. Візьми
документ про посвідчення особи».

ЩО ОЧІКУЄТЬСЯ ВІД БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ

Якщо батьків або опікунів повідомили про те, що потрібно
зустріти дітей, є деякі очікування щодо їхньої поведінки. Поперше, треба мати із собою документ про посвідчення особи.
Це спростить процес зустрічі. По-друге, треба мати терпіння.
Зустріч дітей зі школи за екстреної ситуації — це процес, що
вбезпечує учнів і дає змогу чітко зафіксувати момент
переходу піклування про них від школи до законних батьків
або опікунів.

ЯК ПОВОДИТИСЯ, ЯКЩО БАТЬКИ НЕ МОЖУТЬ
ЗАБРАТИ УЧНЯ?

Якщо батьки не можуть негайно прибути на місце зустрічі
дітей, учнів буде передано тільки тим особам, що були
попередньо визначені як їхні контактні особи на випадок
екстреної ситуації. Інакше школа залишатиме в себе учнів,
доки їх не заберуть батьки.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО УЧЕНЬ САМ ПРИЇХАВ ДО
ШКОЛИ НА МАШИНІ?

Іноді трапляються випадки, коли учневі не може бути
дозволено забрати машину зі стоянки. У таких випадках
батькам рекомендовано забрати учня. За деяких обставин
учні середньої школи можуть бути відпущені без супроводу.

(БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНЮЙТЕ РОЗБІРЛИВО ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)
Тримайте напоготові посвідчення особи з фотографією, щоб показати його персоналові округу
Ім’я учня: __________________________________________________
Клас учня: _______ Номер мобільного телефону учня:
___________________
Ім’я особи, що забирає учня: _________________________________
Підпис: _______________________________________________________
Номер телефону особи, що забирає учня: __________________________
Ким така особа доводиться учневі, якого забирає:
____________________________
Посвідчення особи з фотографією відповідає імені особи, що забирає
учня? «Так» або «Ні»
Заповнюється одним із батьків:
Знову впишіть ім’я учня друкованими літерами ________________________________
Клас учня: _________________________________________________________________
День народження учня ______________________________________________________
School Personnel complete upon release of student
Date:
Initials
Other

ЯК УСЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ

Школа просить учнів під час очікування дотримуватись
порядку й поводитись тихо. Учнів можуть попросити
написати текстове повідомлення батькам або опікунам. Крім
того, учнів можуть попросити не відправляти інші текстові
повідомлення зі школи чи з місця, де їх зустрічатимуть зі
школи за екстреної ситуації. Також під час зустрічі зі школи
за екстреної ситуації може бути важливо зменшити до
мінімуму використання мобільної мережі.

КАРТКИ ЗУСТРІЧІ ЗА ЕКСТРЕНОЇ СИТУАЦІЇ

Для батьків передбачено кілька кроків. Якщо один із батьків
їде до школи за кермом машини, йому треба приділяти
максимальну увагу дорожньому рухові й аварійному
транспорту. Батьки повинні паркуватися в зазначених місцях і
не залишати машину деінде. Батьків просять пройти до зони
реєстрації зустрічі й вилаштуватися в чергу відповідно до
першої літери прізвища дитини. Поки батьки стоять у черзі, їх
просять заповнити картку зустрічі.
Картка перфорована і впродовж процедури буде
розділена на дві частини. Деяка інформація
повторюється й на верхній, і на нижній частині картки.
Батьків просять заповнити обидві частини картки.
Якщо одна особа зустрічає кількох учнів, на кожного з
них заповнюється окрема картка.

НА МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ТРЕБА ВЗЯТИ
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ

Під час реєстрації підтверджується особа і право на
опіку. Картка розділяється на дві частини, і нижня
віддається одному з батьків.
Із зони реєстрації батьків скеровують до зони зустрічі.
Там представник персоналу забирає нижню половину
картки й відносить її до зони збору учнів, щоб привести
звідти потрібного учня або учнів.
Батькам треба мати на увазі, що в деяких випадках їх
можуть запросити до будівлі для надання додаткової
інформації.

БЕСІДА Й КОНСУЛЬТАЦІЇ

У деяких випадках батьків буде повідомлено, що ведеться
розслідування правоохоронними органами й що їм
потрібно буде відповісти на кілька питань. У крайніх
випадках батьків можуть попросити відійти й надати
інформацію щодо аварійної ситуації або медичних
питань.
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