
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 23 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول توقع قانون أليسا
  

  ( من المدارس النظر في أنظمة اإلنذار الصامت للذعر كجزء من خطط السالمةS.7132B/A.10018يتطلب التشريع )
  

تحدد الخطط لحملة تثقيفية عامة قوية بشأن قانون العلم األحمر الموسع حديًثا إلبقاء األسلحة بعيًدا عن األشخاص  
  الخطرين

  
  

(، الذي يطالب المدارس بالنظر في استخدام S.7132B/A.10018وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على قانون أليسا )
أنظمة إنذار الذعر الصامتة عند إجراء مراجعة وتطوير لخطط السالمة المدرسية الخاصة بهم. وقعت الحاكمة مشروع  

القانون جنبًا إلى جنب مع والدي أليسا، لوري وإيالن الهاديف، وأفراد آخرين من عائلة أليسا، وعضو مجلس الشيوخ عن  
ية إيليا ريتشلين ميلنيك، وعضو الجمعية كين زيبروسكي، وعضو الجمعية مايك بينيديتو، ومدير منطقة مدارس هامبتون الوال

  بايز، الرس كليمنسن، ورئيس االتحاد الموحد للمعلمين مايكل مولجرو.
  

ة عنف السالح، لكن هذه معركة  "أنا فخورة بالعمل الذي قمنا به لتمرير حزمة مشروعات قوانين رائدة لألمة للقضاء على آف
"سنستمر في اتخاذ إجراءات صارمة حتى يصبح كل طفل   قالت الحاكمة هوكول.مستمرة وال يمكننا التوقف عند هذا الحد،" 

في نيويورك آمنًا لمتابعة تعليمه دون خوف من مأساة ال معنى لها. لهذا السبب أنا فخورة بأن أخطَّ بالقلم على الورق قانون  
  - واألرواح  -ائق الثمينة أليسا، وهو تشريع حقيقي وهادف سيتطلب من المناطق التعليمية تقييم األنظمة التي يمكن أن توفر الدق

  في حالة حدوث موقف من مطلق نار نشط." 
  

قال نائب   "إن ضمان عدوة طالبنا من المدرسة إلى منازلهم آمنين في نهاية كل يوم هو أحد أكبر مسؤولياتنا كمجتمع،"
ية إجراء إضافيًا للحفاظ على "من خالل التوقيع على قانون أليسا، توفر الحاكمة هوكول للمناطق التعليمالحاكمة ديلجادو. 

سالمة األطفال وردع إطالق النار الجماعي في مدارسنا. سيساعد تطبيق إجراء األمان هذا في تخفيف مخاوف اآلباء عندما  
  يرسلون أطفالهم إلى المدرسة كل يوم."

  
 Marjorie Stoneman، قُتلت أليسا الهادف في إطالق نار جماعي في المدرسة الثانوية 2019في فبراير/شباط 

Douglass High School  في باركالند بوالية فلوريدا. قامت والدتها ووالدها، لوري وإيالن الهادف، بتأسيس مؤسسة
تخليًدا لذاكرتها، ودعوا إلى اعتماد أنظمة إنذار صامتة للذعر في المباني المدرسية. يمكن أن يؤدي تنفيذ تنبيه مباشر لجميع  

في منطقة مدرسة ما إلى توفير دقائق ثمينة في حالة إطالق النار النشط والسماح باستجابة فورية   جهات إنفاذ القانون
  للشرطة.

  
يتطلب مشروع القانون هذا أن تأخذ المدارس في االعتبار فائدتها عند تطوير خطط السالمة المدرسية على مستوى المنطقة،  

ستوى المبنى. يمكن أن تكلف أنظمة إنذار الذعر نفسها بضعة آالف  وأن تصرح صراحةً بإدراجها في خطط السالمة على م
  من الدوالرات لشرائها، ويمكن تنفيذها في الفصل كتطبيق للهواتف الذكية.

  
بعد المأساة التي وقعت في أوفالدي، وتكساس، والعديد من قبلها، يعد مشروع القانون هذا خطوة مهمة في جعل مدارس 

سيساعد هذا اإلجراء على ضمان أنه، في حالة العنف المروع في المدرسة، يمكن أن تستجيب سلطات   نيويورك أكثر أمانًا.



يمكن للدقائق التي يتم   إنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن، وعدم وجود تأخير في استجابة جميع موظفي إنفاذ القانون المتاحين.
  توفيرها في وقت االستجابة أن تنقذ األرواح. 

  
"لقد حطم العنف المسلح حياة الكثير من العائالت، لكن قانون  قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية إيليا ريتشلين ميلنيك: 

أليسا يعد خطوة مهمة للحفاظ على سالمة أطفالنا في المدرسة. أشعر بالرهبة من قوة ومرونة والدة أليسا لوري وعائلتها  
. أشكر الحاكمة هوكول 2018السالمة المدرسية بعد فقدان محبوبتهم أليسا في عام  بأكملها، الذين جعلوا مهمتهم هي تحسين

  لتوقيع هذا التشريع الحاسم. التقدم ضد عنف السالح ممكن، ونيويورك تقود الطريق."
  

لبالد،  "مع استمرارنا في رؤية المأساة تتكشف في المدارس في جميع أنحاء ا  قال عضو الجمعية كينيث زيبروسكي جونيور:
تعد إنذارات الذعر خطوة مهمة لضمان اإلخطار السريع ألول المستجيبين وخدمات الطوارئ، وهذا أمر يجب أن يتوفر في  
جميع المدارس. لقد كانت الدعوة الدؤوبة لوالدة أليسا، لوري، وابنة عمها جادن، وعائلتهما حاسمة في تمرير هذا القانون 

ستمر هذا التشريع في تكريم ذكرى أليسا. أشكر الحاكمة هوكول على اتخاذ إجراءات وتوقيع  وتوقيعه ليصبح قانونًا اليوم. سي 
  هذا القانون ليصبح قانونًا، والذي سيجعل مدارسنا أكثر أمانًا للطالب في جميع أنحاء نيويورك." 

  
حياة الطالب والمعلمين في جميع   "إن إقرار نيويورك لقانون أليسا هو استثمار حقيقي في قالت والدة أليسا، لوري الهادف:

  أنحاء الوالية. الوقت يساوي الحياة وتكريم ابنتنا أليسا بهذه الطريقة سيساعد في جعل مدارسنا آمنة."
  

"في الوقت الذي يتشدق فيه الكثير من السياسيين بالتصدي لعنف السالح،   قال مايكل مولجرو رئيس االتحاد الموحد للمعلمين:
هوكول إجراءات عملية. فمن تعزيز قوانين األسلحة في نيويورك إلى العمل اليوم الذي يبحث في سالمة تتخذ الحاكمة 

المدارس وتقديم تدريب ذي مغزى على العلم األحمر للمعلمين، تقف الحاكمة هوكول مع المعلمين وأولياء األمور لحماية  
  أطفالنا."

  
"ال تزال السالمة المدرسية على رأس أولويات قادة المدارس. إن منسن: قال مدير منطقة مدارس هامبتون بايز، الرس كلي

األدوات، مثل قانون أليسا، وتخطيط موارد المؤسسات التعليمية، وتدابير سالمة السالح، والشراكات مع سلطات إنفاذ القانون  
طيط والتكيف وبناء مجتمعات  وموارد الصحة العقلية، كلها جزء من مخطط للسالمة المدرسية، يسمح للمقاطعات بالتخ

  مدرسية آمنة. أتقدم بالشكر إلى الحاكمة هوكول والهيئة التشريعية على تركيزهم الشغوف على هذه القضية المهمة."
  

"تُعد بيئة التعلم اآلمنة والمرحبة أمًرا بالغ األهمية لطالبنا  قال آندي بالوتا رئيس المعلمين المتحدين بوالية نيويورك:
فين الذين يعملون معهم واألسر التي تعتمد على نظام مدارسنا الحكومية. من المنطقي التأكد من قيام فرق السالمة والموظ

المدرسية بمراجعة جميع األدوات الموجودة تحت تصرفهم والتي يمكن أن تساعد في تسريع االستجابة للطوارئ في حالة  
عية قيادة حقيقية استجابة إلى بوفالو وأوفالدي ومجتمعات مدارس حدوث أزمة. أظهرت الحاكمة هوكول والجمعية التشري

  الصدمات الجماعية في جميع أنحاء هذه الوالية التي تعاملت معها ونشيد بعملهم هنا." 
  

"سلطت المآسي األخيرة في بوفالو وأوفالدي  قال تشارلز ديدريك، المدير التنفيذي لمجلس والية نيويورك لشؤون المدارس:
أننا نفعل كل ما هو ممكن كل يوم للحفاظ   - وأنفسنا  -ء على قلق دائم لمديري المدارس: هل يمكننا أن نضمن لمجتمعاتنا الضو

على سالمة طالبنا وموظفينا؟ نحتاج إلى شركاء من حكومة الوالية وإنفاذ القانون ونتطلع إلى العمل معًا إلبالغ قادة المنطقة  
  كن أن تساعدنا بها قوانين الوالية الجديدة في تحقيق هذا الهدف."التعليمية حول الكيفية التي يم

  
"خالل هذه األوقات العصيبة، تركز نيويورك   (:PTAقالت دانا بالتين، رئيسة رابطة اآلباء والمعلمين بوالية نيويورك )

ُجلَّ اهتمامها على الحفاظ على سالمة أطفالنا ومعلمينا في المدارس وهو أمر مرحب به ومناسب. نشيد بالحاكمة هوكول 
لمعلمين بوالية  ونعلم أن لديهم شريًكا رابطة اآلباء وا -والجهات الراعية لهذا التشريع المهم لوقوفهم إلى جانب أطفالنا وشبابنا 

  ( في والية نيويورك."PTAنيويورك )
  

"نحن ندرك أن أنظمة اإلنذار بالذعر يمكن   قال المدير التنفيذي لرابطة مجالس المدارس في والية نيويورك روبرت شنايدر:
ر الجهود التي تبذلها الح اكمة والسلطة التشريعية  أن تلعب دوًرا مهًما في بروتوكوالت السالمة في منطقة المدرسة. ونحن نقد ِّ



لضمان أن تتمتع المقاطعات بصالحية النظر في القيمة المحتملة لمثل هذه األنظمة وتقرير ما إذا كان تركيب أجهزة اإلنذار 
  من الذعر هو إجراء احترازي مناسب للسالمة في مدارسهم."

  
"يوضح تمرير قانون أليسا كيف أخذت نيويورك  قال المدير التنفيذي لرابطة مديري المدارس في نيويورك كيفين كيسي:

فعل أي شيء" لحماية الطالب والمعلمين. عندما   - زمام المبادرة في االستجابة للنداء الوطني لمديري المدارس "لفعل شيء ما 
النشط أو حالة  توقع الحاكمة على هذا القانون، سيكون لدى المعلمين وموظفي إنفاذ القانون أداة أخرى للتعامل مع مطلق النار

ر رابطة مديري المدارس في والية نيويورك القيادة التي أظهرتها الحاكمة هوكول وال تزال تدعم   العنف في مدارسنا. تقد ِّ
إجراءات أقوى لحماية مدارس نيويورك. يجب أن يشعر جميع الطالب باألمان في مدارسنا ويجب أن يمتلك المعلمون 

  ا."األدوات الالزمة لحماية أطفالن
  

"يسر رابطة المدارس الريفية أن تدعم الجهود   قال المدير التنفيذي لرابطة المدارس الريفية االستاذ الفاضل ديفيد ليتل:
المتزايدة لتعزيز سالمة الطالب والموظفين. لألسف، لم تتباطأ الممارسات الحالية في ظاهرة إطالق النار في المدارس. إن 

راد الطوارئ ال بُدَّ أن ينقذ األرواح ونحن نحث على التنفيذ الفوري لهذا اإلجراء اإلضافي.  اإلخطار السريع للشرطة وأف
يسعدنا أيًضا العمل مع قادة الوالية لزيادة الوعي بالممارسات والسياسات الجديدة التي تهدف إلى توفير حماية إضافية لمن هم  

  الحاكمة لمعالجتها هذه األزمة." ( علىRSAفي بيئة مدرسية. تثني رابطة المدارس الريفية )
  

خالل حدث توقيع القانون يوم الخميس، حدَّدت الحاكمة هوكول أيًضا خطًطا إلطالق حملة تثقيفية قوية ومتعددة األوجه تحيط 
مع التركيز بشكل خاص على المعلمين والمتخصصين في الصحة  -بقانون العلم األحمر الموسع حديثًا في والية نيويورك 

عقلية. هذا الصيف، ستشارك الوالية في تقديم سلسلة من التدريبات الشخصية واالفتراضية لمجالس المدارس والمشرفين  ال
والمعلمين والمتخصصين ذوي الصلة بالمدرسة ومديري المدارس وجمعيات اآلباء والمعلمين. ستتطرق هذه التدريبات  

( وكذلك الرد على ERPOديم أمر حماية من المخاطر الشديدة )بوضوح إلى كيف ومتى يتم إكمال األوراق الالزمة لتق
  األسئلة.

  
باإلضافة إلى ذلك، سيعقد قادة الوالية سلسلة من الموائد المستديرة خصيًصا إلنفاذ القانون على المستوى المحلي وعلى 

لقانون وأفضل الممارسات  مستوى المقاطعة، حيث سيقومون بتفصيل السياسات واإلجراءات الجديدة المطلوبة بموجب ا
للتنفيذ. ستقود هذه الموائد المستديرة شرطة الوالية ومجلس تدريب الشرطة البلدية، الذي يقع داخل قسم خدمات العدالة  

  الجنائية. سيتم أيًضا تطوير التدريبات لمتخصصي مركز االتصال في حاالت الطوارئ.
  

كما تعمل الوالية على إنشاء مجموعة شاملة من المواد التعليمية الرقمية والمادية ليتم الكشف عنها في األسابيع واألشهر 
القادمة. وهي تشمل موقعًا إلكترونيًا لقانون العلم األحمر الذي يحتوي على معلومات أساسية للمعلمين والمتخصصين في  

 امة ومحتوى وسائل التواصل االجتماعي.  الصحة العقلية، وإعالنات الخدمة الع
  

، وقعت الحاكمة هوكول أمًرا تنفيذيًا يتطلب من شرطة الوالية تقديم طلب ألمر حماية من المخاطر  2022مايو/أيار  18في 
  ( عندما يكون لديهم سبب محتمل لالعتقاد بأن فرًدا ما يشكل تهديًدا لنفسه أو لآلخرين.ERPOالشديدة )

  
، وقعت الحاكمة هوكول حزمة تشريعية تاريخية لتعزيز قوانين األسلحة، بما في ذلك التوسع 2022يو/حزيران يون 6وفي 

نطاق من يمكنه تقديم التماس للحصول على أمر   S.9113-A/A.10502الكبير في قانون العلم األحمر. يوسع التشريع 
ية الذين فحصوا فرًدا خالل األشهر الستة الماضية.  ( ليشمل ممارسي الرعاية الصحERPOحماية من المخاطر الشديدة )

يعدل التشريع ترخيص األسلحة النارية لضمان مراعاة تقارير ممارسي الصحة العقلية عن األفراد الذين يحتمل أن يكونوا 
   ضارين عند تحديد ما إذا كان سيتم إصدار ترخيص سالح ناري أم ال.

  
( عندما  ERPOومدعي المقاطعات تقديم التماسات أمر حماية من المخاطر الشديدة )كما يتطلب التشريع أيًضا من الشرطة 

إما   - يحصلون على معلومات موثوقة تفيد بأن فرًدا من المحتمل أن ينخرط في سلوك من شأنه أن يؤدي إلى ضرر جسيم 
ع ونشر سياسات وإجراءات ألنفسهم أو لآلخرين. يتطلب التشريع من شرطة الوالية ومجلس تدريب الشرطة البلدية وض

 (.  ERPOلتحديد متى يمكن أن يكون هناك ما يبرر تقديم طلب أمر حماية من المخاطر الشديدة )
  



  يوليو/تموز. 6يدخل قانون العلم األحمر الموسع حيز التنفيذ يوم األربعاء، 
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