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Dagiti Nasken a Maammuan
Dagiti Nagannak ken
Agay-aywan No
Adda Dagiti Di
Mapakpakadaan
a Pasamak iti Eskuela

Siiinget ti Departamento ti Edukasion ti Hawaii a mangipaay iti natalged nga
aglawlaw para kadagiti estudiante, agpapaay iti eskuela, ken kadagiti sangaili.
Makitaktakunaynaykami kadagiti safety officials wenno opisial a mangimatmaton
iti pannakaipanamnama ti kinatalged iti agpang nasional, estado, ken lokal
kas iti Polisia, Bombero, Dagiti Mangipapaay iti Serbisio Medikal iti Panawen
ti Emerhensia, Dagiti Ahensia a Mangimatmaton Kadagiti Emerhensia ken iti
Departamento ti Salun-at tapno maipanamnama a nakasagana dagiti eskuela
iti kanito nga adda emerhensia.
Ti tunggal eskuela, mangangay kadagiti panagsanay (drill) iti uneg ti tawen
ti panagbabasa tapno matulongan dagiti estudiante ken dagiti agpapaay iti
pagadalan a makapagsagana para kadagiti mabalin nga ania man a mapasamak
nga emerhensia.
Opisina Dagiti Pasilidad ti Eskuela ken Serbisio a Pangsaranay/Kinatalged, Seguridad,
ken Sanga iti Kinamanagsagana iti Panawen ti Emerhensia
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No Kasano a Makatulongka

NASKEN A NAKASAGANAKA PARA KADAGITI DI
MAPAKPAKADAAN A PASAMAK ITI ESKUELA

• Siguraduem a husto ken agdama ti impormasion a pakakontakan
ti anakmo iti panawen ti emerhensia wenno di mapakpakadaan a
pasamak iti eskuela.
• Amin nga eskuela iti babaen ti DOE ket addaan iti plano a pangemerhensia wenno no ania dagiti aramiden ti eskuela iti panawen
nga adda dagiti di mapakpakadaan a pasamak. Nasken nga ammom
no ania ti plano a pang-emerhensia iti eskuela a sumsumrekan
ti anakmo ken no kasano nga agkitakayo iti anakmo no adda
mapasamak a panagbakuit.

ITI KANITO NGA ADDA EMERHENSIA ITI ESKUELA

Nupay ti umuna a mapanunotmo ket isu ti itatawagmo wenno
ipapanmo a dagus iti eskuela ti anakmo, maibalakad a surotem dagiti
‘tips’ a nakalista iti baba:

• SAANKA a tumawtawag wenno dagus a mapan iti eskuela ti
anakmo. Kasapulan ngamin ti linia ti telepono ken ti madagdagus a
tulong dagiti agpapaay iti eskuela no adda emerhensia.
• SAANMO a telteleponuan ti anakmo. Dagiti agpapaay iti eskuela ken
dagiti estudiante ket nabagaanda a dida agus-usar iti selpon para iti
rason ti seguridad.
• Dumngeg wenno luktan dagiti lokal nga estasion ti TV/Radio para
kadagiti opisial a damag a mainaig iti eskuela.
• Agtalek laeng kadagiti opisial a waragawag manipud kadagiti
opisial ti eskuela wenno kadagiti opisial ti turay a mangimatmaton iti
kinatalged.
• Dumngeg kadagiti opisial a pakaammo mainaig iti no kasano a
makapagkitakayo manen iti anakmo. Mapalubosan LAENG a
sumurot ti estudiante iti nagannak/agay-aywan a nailista a kas
pakakontakan no adda emerhensia ken makaipakita iti ID nga
addaan iti ladawanna a kas iti lisensia iti panagmaneho, ID iti militaria
wenno pasaporte.
• Luktan ti website ti DOE: doe.k12.hi.us para kadagiti baro a damag
wenno pakaammo maipanggep iti emerhensia.

Pangawag Kadagiti Banag ken Wagas
iti Kinatalged
Iti kanito nga adda emerhensia iti eskuela a sumsumrekan ti anakmo,
napateg unay a maammuam no ania dagitoy a termino wenno
pangawag:

PANNAKAISERRA (LOCKDOWN)

Mapasamak ti pannakaiserra wenno lockdown no adda maitudo a
peggad iti eskuela nga aggapu iti uneg wenno iti ruar. Maiserra dagiti
ridaw ti pagadalan ken mapagtalinaed dagiti estudiante iti kuartoda.
Awan ti mapalubosan a sumrek wenno rummuar iti eskuela
agingga a maiwaragawag ti pakaammo nga “all clear” wenno
awanen ti pagpeggadan.

LUGAR A PAGTALINAEDAN

Maipan dagiti estudiante iti lugar a pakasalaknibanda manipud
kadagiti makadangran a banag wenno iti nakaro a panawen. Awan
ti mapalubosan a sumrek wenno rummuar iti eskuela agingga
a maiwaragawag ti pakaammo nga “all clear” wenno awanen ti
pagpeggadan.

PANAGBAKWIT WENNO PANAGPAING

Adda dagiti emerhensia a dagiti estudiante ken dagiti agpapaay iti
eskuela ket masapul a panawanda ti eskuela. Mapasamak dagiti
panagbakwit no saanen a natalged ti agtalinaed iti kampus ti eskuela.
Adda naituding a lugar a pagpaingan wenno pagbakwitan a para
kadagiti eskuela ken tinawen a mangang-angayda iti panagsanay
no kasano ti agbakwit (evacuation drills). Iti kanito nga agtultuloy ti
emerhensia ket di makasubli dagiti estudiante iti kampus, maiwayat ti
panagkikita dagiti estudiante ken nagannakda wenno kadagiti agayaywan kadakuada. Nasken nga ammom dagiti annuroten nga intuyang
ti eskuela maipanggep iti no kasano a makapagkitakayo manen iti
anakmo.
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