አዲስ የድንገተኛ ሁኔታ አሰረር - በተደጋጋሚ የሚ ቀርቡ ጥያቄዎች
አንድ አደጋ በት/ቤቱ ሕንፃ ውስጥ ከታየ ምን ይፈጠራል?
አንድ አደጋ የሚፈጥር ሰው በሕንፃ ውስጥ መግባቱ ከታወቀ ሎክ ዳውን (lockdown) በስራ ላይ ይውላል። ኤ ሲ ፒ ኤስ (ACPS)
ሰራተኞችና ተማሪዋችና የሎክ ዳውን በሚታዘዝበት ወቅት ሊወስዱ የሚችሉትን እርምጃ በቅርቡ እንዲሰፋ ተደርጎል።
አዲሱ አሰራር በሎክ ዳውን ወቅት ሰራተኞችንና ተማሪዋችን ሌላ አማራጭ እንዲኖራቸው እድል ሰጥቶል። እነዚህም ሕንፃውን ለቆ
መውጣትን ፣ የመግቢያ በር በተለያዩ እቃዋች አስደግፎ መዝጋትን፣ ወይም አደጋ ፈጣሪውን ሰው ማደናገርን ይጭምራል።
ቀድም ሲል ሎክ ዳውን ሲደረግ በር መቆለፍን፣ መጋረጃ መሽፈንን፣ ምብራት ማጥፋት፣ ተማሪዋች ፊታቸውን ከመስኮቱ በተቃራኒው
አዙረው እንዲቀመጡ ይጠይቅ ነበር።
አንድ አደጋ ከት/ቤቱ ሕንፃ ውጭ ከታየ ምን ይፈጠራል?
አደጋው ከሕንጻው ውጭ ሲሆን የሚወሰደው እርምጃ ቀደም ሲል “ሎክ ኢን” በሚል ስያሜ የሚታወቀው አሰራር በመጠኑ እንዲቀየር
ተደርጎል። አዲሱ አሰራር የሚታወቀው “ሕንጻውን መቆጣጠር”( Secure the Building) በሚል ነው።
ችግሩ በተፈጠረበት ያሉት ሰራተኞች የአደጋ ጥሪ ሲደረግ በሕንፃው ውስጥ ወይም በአካባቢው ያሉ ተማሪዋችን ደህንነት ለማስጠበቅ
አሁን ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ይችላሉ። ይኽም በአቅራቢያ ያሉ ተማሪዋች እና ሰራተኞች እስከሚገቡ ድረስ ሕንጻውን ለተወሰነ
ደቂቃ ከፍቶ ማቆየትን ይጨምራል።
ሕንጻው አንድ ጊዜ ከተዘጋ በኋላ ቀደም ሲል ሲሰራበት የነበረው አሰራር በስራ ላይ ይውላል። ይኽም አንዴ በህንፃ ውስጥ ከተገባ በኋላ
የፀጥታው ሁኔታ አስተማማኝ መሆኑ ካልተረጋገጠ ውስጥ ያሉት ከሕንፃው መውጣት አይችሉም።
ልዩነቱ ምንድን ነው?

ሎክ ዳውን በሕንጻው ውስጥ ያለውን አደጋ ይመለከታል።
ሕንፃውን መቆጣጠር የሚለው ደግሞ ከሕንጻው ውጭ ያለውን አደጋ ይመለከታል።
ከሕንፃው ውጭ ያለውን አደጋ በሚመለከት የፌደራል መንግስት መልስ ሕንጻውን መቆጣጠር ነው። ነገሮችን ለማቅለል እና ኤ ሲ ፒ ኤስ
(ACPS) ከፌደራል መንግስት የድንገተኛ ሁኔታ መመሪያዋች ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን ለማረጋገጥ “ሕንፃውን መቆጣጠር” የሚለው
ቃል እንጠቀማለን።
እነዚህ አሰራሮች ለምን ተቀየሩ?
አደገኛ ሁኔታዋች ሲያጋጥሙ ከተደረጉ ምርምር እንደተረጋገጠው በቦታው ያሉ ከሁኔታው ጋር የሚጣጣም እርምጃ እንዲወስዱ ኋላፊነት
ሲሰጣቸው በአደጋው የሚጠፋው ህይወት ቁጥር ይቀንሳል። በምርምር እንደታየው አደጋ የሚፈጥር ሁኔታ ሲከሰት አንድ ጊዜ መመሪያ
ከተሰጠ በኋላ በጨለማ ክፍል ውስጥ ሳይንቀሳቀሱ መቀመጥ ከአደጋው ለመተርፍ ያለውን እድል ያሰፋል። በእኒዚህ ዓይነት አደጋዋች
ፖሊስ አደጋው ካለፈ በኋላ ሊደርስ ይችላል። እነዚህ አዲስ አሰራሮች ሰራተኞችና ተማሪዋች እንደአስፈላጊነቱ እና ለሁኔታው ተገቢ መልስ
ይሆናል ያሉትን ምላሺ እንዲሰጡ እድል ይሰጣቸዋል።
ይኽም ማለት በአንድ ሰው ችግር ቢፈጥር ከአደጋው ከአሁን ወዲያ ሁሉም ሰው ይተርፋል ማለት ነው?
እነዚህ አሰራሮች ት/ቤቶችን እንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲከሰት ከችግሩ በተቻለ የሚድኑበትን ለመፍጠር የታቀዱ ናቸው። ምንም ዓይነት
እርምጃ ደህንነት ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ ባይችልም እኒዚህ አሰራሮች በኮሎምቢያን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ በሣንዲ ሑክ
አንደኛ ደረጃ ት/ቤት፣ እና በቨርጂኒያ ቴክ አደጋዋች በስራ ላይ ውለው ቢሆኑ ኖሮ የጥቂት ሰዋች ሕይወት ብቻ ሊጠፋ ይችል እንደነበር
ማስረጃዋች ያመለክታሉ።
ኤ ሲ ፒ ኤስ ሁልጊዜም ት/ቤቶቻችን በጊዜው ባለው መረጃ መሰረት በሚቻለው ሁሉ ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ማረጋገጥ እና
ት/ቤቶቻችን የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆ በየጊዜው ግምገማ ይደረጋል።

የተለመደው ሎክ ዳውን አሰራሮች በ1980 አጋማሽ ዓመታት ለታየው በአንድ አካባቢ ተኩስ (drive-by shootings) ሲኖር
ለሚፈጠር ችግር ምላሺ ለመስጠት የተዘጋጀ ነበር። በላፉት ተከታታይ ዓመታት ሌላ የቀረበ ሃሳብ ባለመኖሩ ት/ቤቶች ቀስ በቀስ ይኽንኑ
ሎክ ዳውን አሰራር ለሁሉም የጥቃት ክስተቶች ከክፍል ውስጥ ለሚፈጠሩ ችግሮችም ጭምር መጠቀም ጀመሩ። በቅርቡ የጥቃት
ክስተቶች የተመለከቱ የፊደራል መመሪያ ተለውጠዋል። ከፌደራል መመሪያ ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ኤ ሲ ፒ ኤስ የድንገተኛ ሁኔታዋች
አሰራር እንዲሻሻል ተደርጎል።
ሌሎች የትምህርት አስተዳደሮች ይኽን ሎክ ዳውን አሰራር አይጠቀሙ ም። ለምንድን ነው ኤ ሲ ፒ ኤስ የሚቀይረው?
ኤ ሲ ፒ ኤስ በቀላሉ ሊለዋወጥ የሚችል እና የሎክ ዳውን አሰራር በመጠቀም ቀዳሚ የሆነ (አክቲቭ) አቀራረብ እንዲኖር ካደረጉ በሰሜን
ቨርጅኒያ ከሚገኙ የመጀመሪያዋቹ የትምህርት ቤት አስተዳደሮች መካከል አንደኛው ነው ። ነገር ግን በቨርጅኒያ ይኽን አሰራር የተከተልን
የመጀመሪያው እኛ አይደለንም። ከዚህ በተጨማሪ በመላው አሜሪካ የሚገኙ በርካታ ት/ቤቶች ይኽን የሎክ ዳውን አሰራር በስራ ላይ
በማዋል ላይ ይገኛሉ።
የቨርጅኒያ መንግስት ይኽን የሎክ ዳውን አሰራር ደግፎታል?
ቨርጅኒያ ይኽን የሎክ ዳውን አዲስ አሰራር ወደፊት እውቅና ሊሰጠው ይችላል። ሰባት ስቴቶች ( ማሳሹስተስ፣ ቬርሞንት፣ ኦሃዮ፣
ሜሪላንድ፣ አላስካ እና ፔንስልቫኒያ) ይፋ የሎክ ዳውን አሰራር በየትምህርት ቤቶቻቸው እንዲሰራበት አድርገዋል።
የጊዜው ቅደም ተከተል ምንድን ነው?
ለውጡን በስራ ለማዋልና ሙሉ በሙሉ ለማቀናጀት ጊዜ ይፈጃል። ኤ ሲ ፒ ኤስ አዲሱን አሰራር በተቻለ ፍጥነት በስራ ያውላል። ባለፋት
የትምህርት ዓመት ሁሉም የትምህርት ቤት ሰራተኞች ሰለጠነዋል። ባለፈው ዓመት ተማሪዋችን ማሰልጠን ጀምረናል እና ይህም በዚህ
የትምህርት ዓመት የመጀመሪያዋቹ ወራት ይቀጥላል። ኤ ሲ ፒ ኤስ ተማሪዋችን በመያዝ በአደጋ ጊዜ እንዴት ቦታውን መልቀቅ
እንደሚቻል ልምምድ የእሳት አደጋ፣ የአውቶብስ አደጋ ልምምድ ..ወዘተ አድርጎል። ለቆ መውጣት የአዲሱ ሎክ ዳውን አሰራር ዋነኛ
አካል ነው።
አዲሱ ሎክ ዳውን አሰራር በስራ ሳይውል አንድ አደጋ ቢፈጠር ምን ይኮናል?
ለቆ መውጣት የአዲሱ ሎክ ዳውን አሰራር ዋነኛ አካል ነው። ይህም አዳጋ ሲያጋጥም የምንከተለው አሰራር ለምሳሌ የእሳት አደጋ
መከላከል ልምምድ አካል ነው። ተማሪዋች በመጪው ፎል ወቅት ሕንፃ እንዴት ለቀው እንደሚወጡ ይለማመዳሉ።
ሰራተኞች እንደሰለጠኑ ያገኙትን እውቀት በስራ ማዋል ይችላሉ።
ተማሪዋች አደጋ የሚፈጥረውን ሰው እንዲጋፈጡ እያስተማርናቸው ነው?
ሁሉም ስልጠና እድሜን ያገናዘበ ነው እናም አንድም ልጅ አደጋ የሚፈጥረውን ሰው እንዲጋፈጥ አይሰለጥንም።
የአእምሮ እና የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዋች ምን ልናደርግ ነው?
ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዋች ሁሉም ቤተሰቦች ለየት ያለ የድንገተኛ ሁኔታ አሰራር የሚመለከት መረጃ እንዲደርሳቸው ይደረጋል።
ለልጄ ምን ልንገረው?
እነዚህ ለውጦች የሚመለከት በርካታ የመረጃ ልውውጦች ለቤተሰብ፣ ለሰራተኞችና ለመላው ሕብረተሰብ በቀጣይነት ይከናወናሉ።
እንደአስፈላጊነቱ ይህን የሎክ ዳውን አሰራር ከልጅዎ ጋር ይወያዩበት። አንዳንድ የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች ጥቂት ልዩነት በአዲሱ ልምምድ
ላይ ሊመለከቱ ይችላሉ ፣ መካከለኛ እና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ተማሪዋች ደግሞ ብዙ ጥያቄዋች ሊኖራቸው ይችላሉ።
ተማሪዋች ስልጠና ከመውሰዳቸው በፊት የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ይኖራል።
ወላጆች ሥልጠና ያስፈልጋቸዋል?
ወላጆች ስለ ሎክ ዳውን አሰራር ስልጠና አያስፈልጋቸውም። ነገር ግን ስለጉዳዩ እንዲያውቁ ቢደረግ ከልጆቻቸው ጋር ስለ አደጋ
የሚያመጣ ሰው ሊከሰት ሰለሚችል ለመወያየት ያስችላል። እኒዚህ አሰራሮች ለማንኛውም አደጋ የሚያመጣ ሰው ጋር ስለሚያጋጥም
ሁኔታ የሚጠቀም ሲሆን በት/ቤት ብቻ የተወሰኑ አይደሉም።

በመስክ ጉብኝት ልጄ አደጋ የሚያመጣ ሰው ቢያጋጥመው ምን ይኮናል?
እኒዚህ አዲስ የሎክ ዳውን አሰራሮች ለማንኛውም አዲስ ክሰተቶች የሚያገለግሉ ናቸው። በተለይ ለትምህርት ቤት ተብለው የተዘጋጁ
አይደሉም። ተማሪዋችና ሰራተኞች በክፍል ውስጥ የሚማሮቸው ተመሳሳይ ልምምዶች ማንኛውም ቦታ ሊያገለግሉ ይችላሉ።
ድንገተኛ አደጋ ሲፈጠር ወላጆች ስልክ እንዳይደውሉ ወይም ቴክስት እንዳያደርጉ የሚጠየቁት ለምድን ነው?
የሰራተኞች የቅድሚያ ተግባር አደጋው መከላከል እና ተማሪዋች ደህና እንዲሆኑ ማድረግ ነው፡ ስልክ መደወል ከዚህ ቅድሚያ ከሚሰጠው
ተግባር ሊያዘናጋ ይችላል እና አደጋ የሚያመጣውሰው ተማሪዋቹን የት እንዳሉ ለማወቅ ሊያስችሉው ይችላል። የኤሲፒኤስ የኮሙዩኒኬሽን
ቢሮ ለቤተሰቦች ሁኔታው እንደፈቀደ ወዲያውኑ ያሳውቃል። ሰራተኞች፣ ተማሪዋች እና ወላጆች መረጃ እንዲደርሳቸው በሚከተለው
መፈረም ይችላሉ www.ኤ ሲ ፒ ኤስ (ACPS).k12.va.us/emergency

