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Ocak 2020
Değerli Ebeveynler ve Vasiler:
Personelimizin 4 Aralık 2019 tarihinde katıldığı yeni bir eğitimi sizinle paylaşmak istiyorum.
Bahsettiğim tarihte, öğretmenler tarafından canlandırılan ebeveynlerin, öğrencilerini resmi ve
kontrollü bir şekilde okuldan aldığı bir Buluşturma Tatbikatı yapıldı. Buluşturma; elektrik kesintisi,
hava durumu, tehlikeli madde veya okulda bir kriz durumu gibi bir dizi gerekçeden ötürü gerekli
olabilir. Bir buluşturma protokolünün yürürlükte olması bu süreci ilgili herkes için daha öngörülebilir
ve daha az kaotik hale getirir. Buluşturma tipik bir okul günü sonu etkinliği olmadığı için öğrenciler
normalde gittikleri okuldan uzakta farklı bir konuma yönlendirilebilir.
I Love You Guys Foundation [Sizi Seviyorum Çocuklar Vakfı] rehberliği ve yönlendirmesi kapsamında
personelimiz çocuklarla ebeveynlerini ve vasilerini yeniden buluşturmak için bir ilk eğitim almıştır.
Ekteki belge öğrencileri ebeveynleri/vasileri ile yeniden birleştirmeye yönelik koordineli bir çabaya
yardımcı olacak bakıcılar için hayati bilgiler içermektedir. Bina müdürleri ileride kendi okullarıyla ilgili
bilgiler paylaşacaktır.
Belgede aşağıda belirtilen alanlara özellikle dikkat etmelisiniz:
•
•
•

Bir Ebeveyn Öğrencisini Alamıyorsa Ne Olur? Bir ebeveyn/vasi öğrencisini alamazsa,
görevlendirilen kişinin öğrencinin kendi gözetimine bırakılabilmesi için imzalı bir ebeveyn izin
notu olmalıdır.
Öğrenci Okula Araçla Gittiyse?
Giriş Yapmak için Kimlik Getirin

Buluşturma tatbikatları ilçedeki tüm personelin katıldığı ALICE Eğitimine ek bir katmandır. Bu
tatbikatlar okul yılı boyunca öğrenciler ve personelle birlikte yapılır. Agawam Devlet Okulları Agawam
Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir şekilde güvenlik prosedürlerini iyileştirmeye devam edecek ve
öğrenci, personel ve okullarımızın güvenliğini sağlamak için Şef Eric Gillis yönetiminde müdürlüğün
işbirliğini takdir etmektedir.
Saygılarımızla,
Steven P. Lemanski
Okullar Müdürü
Ek iliştirilmiştir

“Önce Çocuklar”

Buluşturma Bilgisi (LÜTFEN NET BİR ŞEKİLDE YAZIN)

Fotoğraflı bir kimlik kartını hazır edin ve okul ilçe personeline göstermeye hazır olun

TM

STANDART
BULUŞTURMA YÖNTEMİ
ÖĞRENCİ/EBEVEYN BULUŞTURMASI

Okulda ebeveynlerin öğrencilerini resmi ve kontrollü bir
şekilde almasını gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Buna
Buluşturma denir ve hava, elektrik kesintisi, tehlikeli madde
nedeniyle veya okulda bir kriz olduğunda gerekebilir.
Standart Buluşturma Yöntemi süreci ilgili herkes için daha
öngörülebilir ve daha az kaotik hale getiren bir protokoldür.
Buluşturma tipik bir okul günü sonu etkinliği olmadığı için
buluşturma öğrencilerin gittiği okul dışında farklı bir yerde
gerçekleşebilir. Bu konum başka bir okulsa, bu öğrenciler
kontrollü bırakmaya da tabi tutulabilir.

BİLDİRİM

Ebeveynlere birkaç şekilde bildirimde bulunulabilir. Okul
veya ilçe kendi yayın telefonunu veya mesaj sistemini
kullanabilir. Bazı durumlarda öğrencilerden ebeveynlerine
mesaj göndermesi istenebilir. Bir öğrencinin göndereceği
bir buluşturma mesajı şuna benzeyebilir: "Okul kapandı,
lütfen beni saat at 3:25’te ana girişten alın. Kimliğinizi
getirin."

EBEVEYN/VASİ BEKLENTİLERİ

Bir ebeveyn veya vasi bir buluşturmanın gerekli olduğuna
dair bilgilendirilirse ebeveynlerin veya vasilerin farkında
olması gereken bazı beklentiler bulunmaktadır. Birincisi,
kimliğinizi getirin. Bunun yapılması buluşturma sırasında
işleri kolaylaştırır. İkincisi, sabırlı olun. Buluşturma hem
öğrencinin güvenliğini koruyan hem de gözetimin okuldan,
tanınan bir koruyucu ebeveyn veya vasiye hesap verilebilir
bir şekilde geçmesini sağlayan bir süreçtir.

BİR EBEVEYN ÖĞRENCİSİNİ ALAMIYORSA NE OLUR?
Bir ebeveyn buluşturma yerine hemen gidemiyorsa
öğrenciler yalnızca öğrencinin acil iletişim kişisi olarak
önceden tanımlanan bireylere bırakılabilir. Aksi takdirde
okul ebeveynler öğrenciyi alana kadar öğrencileri tutar.

ÖĞRENCİ OKULA ARAÇLA GİTTİYSE?

Bir öğrencinin otoparktan bir aracı çıkarmasına izin
verilemeyen durumlar olabilir. Bu durumda ebeveynlerin
öğrenciyi alması tavsiye edilir. Bazı durumlarda lise
öğrencileri kendi başlarına bırakılabilir.

Öğrencinin Adı: __________________________________________________
Öğrencinin notu: _______ Öğrenci cep telefonu: ___________________
Öğrenciyi alan kişinin adı: _________________________________
İmza: _______________________________________________________
Öğrenciyi alan kişinin telefon numarası: __________________________
Alınan öğrenciyle olan ilişkisi: _____________________________
Fotoğraflı kimlik öğrenciyi alan kişiyle eşleşiyor mu? E veya H

Ebeveyn Tarafından Doldurulacak:
Öğrencinin adını tekrar yazın____________________________________________
Öğrencinin Notu: ____________________________________________________
Öğrencinin Doğum Günü_____________________Öğrencinin bırakılması üzerine Okul Personeli tarafından
doldurulacak
Tarih:

Paraf

Diğer

NASIL İŞLİYOR

Öğrenciler için, okul öğrencilerden bekleme sırasında düzenli ve
sessiz olmasını ister. Öğrencilerden ebeveynlerine veya
vasilerine mesaj atmaları istenebilir. Öğrencilerden ayrıca okul
veya buluşturma alanı içinde veya dışında başka mesaj
atmamaları istenebilir. Bir buluşturma sırasında hücresel ağ
kullanımını en azda tutmak önemli olabilir.

BULUŞTURMA KARTLARI

Ebeveynler için bir dizi adım bulunmaktadır. Bir ebeveyn okula
kendi kullandığı araçla geliyorsa trafik ve acil durum araçlarına
daha fazla dikkat edilmesi önerilir. Ebeveynler gösterilen yere
park etmeli ve araçları bırakmamalıdır. Ebeveynlerden
Buluşturma “Giriş” alanına gitmeleri ve öğrencilerinin soyadının
ilk harfine göre sıraya girmeleri istenir. Ebeveynlerden sırada
beklerken bir buluşturma kartı doldurmaları istenir.
Bu kart tırtıllıdır ve işlem sırasında ayrılır. Kartın üst ve ayrılan
kısmında bazı bilgiler tekrarlanır. Ebeveynlerden kartın tüm
kısımlarını doldurması istenir.
Birden fazla öğrencinin buluşturulduğu durumlarda her öğrenci
için ayrı bir kartın doldurulması gerekir.

GİRİŞ YAPMAK İÇİN KİMLİK GETİRİN

Giriş sırasında kimlik ve gözetim hakları onaylanır. Kart alt
kısmından ayrılır ve ebeveyne geri verilir.
Ebeveynler "Giriş" alanından "Buluşturma" alanına
yönlendirilir. Burada bir haberci kartın alt kısmını alır ve
öğrenciyi veya öğrencileri almak için Öğrenci Toplanma Alanına
götürür.
Ebeveynler bazı durumlarda ek bilgi için binaya davet
edilebileceklerinin farkında olmalıdır.

GÖRÜŞMELER VE DANIŞMANLIK

Bazı durumlarda ebeveynlere bir kanuni incelemenin
yürütüldüğü ve görüşmeler yapılmasının gerekli olabileceği
belirtilebilir. Olağanüstü durumlarda ebeveynler acil veya tıbbi
bilgiler için kenara çekilebilir.
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