
RBS Child Protection Policy 

October, 2016 

1 

 

 

 

 

 

Al-Resala Bilingual School  

الطفل حماية سياسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RBS Child Protection Policy 

October, 2016 

2 

 

  الطفل في مدرسة الرسالة ثنائية اللغة حماية سياسة

 

 ضررال من الطالب لحماية ال�زمة ا�جراءاتو المعايير تحديدتھدف سياسة حماية الطفل إلى 
ومحفزة ليستطيع الطالب  آمنة سيةدرا بيئة توفير على ساعدت فھذه السياسة. غير المتعمدالمتعمد و

 المتوقع السلوك عنوجميع المتعاملين مع الطفل  للموظفينالسياسة رؤية واضحة  عطيت. التعلم
 .الطفل حماية قضايا مع التعامل عند

  

  :العناصر ا�ساسية في حماية الطفل

 :الوقاية .1

 :ة وإيجابية من خ�لمنبيئة دراسية آ مينتأ

 سنويا تحديث اسمه ويتم الطفل لحماية في المدرسة صخا منسق تكليف 1.1.1
 .بدليل الموظفمع ذكرھا  لسلوك المناسبتحديد ضوابط ا 1.1.2
 .للط�بوالسلوك  وقواعد اJنضباط سياسةتوضيح . 1.1.3
 .للمساعدة في منع ا�عتداءقنوات تواصل واضحة للطلبة  تأمين. 1.1.4
  أو بالقلق يشعرون كانوا إذان يمكنھم اللجوء إليھم إرشاد الطلبة بوجود أشخاص معيني. 1.1.5

 .صعوبات من يعانون           
 للبقاء ال�زمة  بالمھارات الط�ب تزويدإعداد المنھج الدراسي بشكل يساعد على  .1.1.6

 شخصياتھم كمسؤولين وإعدادھم  تطوير على ومساعدتھم ،ا!عتداء من مأمنب          
  تساھم في حمايتھم كمھارات حل المشك�ت والعفو والتسامح بمھارات مستقب!           
 .ومراعاة مشاعر اXخرين          

  أخرى، ھيئة قبل من منفصل بشكل أوأنشطة خدمات مفي حال استخدام المبنى لتقدي. 1.1.7
   بحماية يتعلق فيما مناسبة وإجراءات سياسات لديھا المعنية الھيئة أن من التأكديجب           
 .الطفل          
  ان يتعرض لھا  ف التي يمكناقوبضرورة اJھتمام بالم الموظفين جميعزيادة وعي . 1.1.8

  .الطالب          
 .جدد موظفين مع التعاقد قبلالتحقق من سجل الموظف الجنائي . 1.1.9
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 :الحماية. 2

 

ما يتعلق  بكل ا_نسب صرفلضمان معرفة التظفي المدرسة موتدريب يجب التأكد من 
  .الطفل بحماية

  
التأكيد من قبل رؤساء ا_قسام على مدرسينھم بضرورة نشر الوعي لحماية  1.2.1

  .الخاص بحماية الطفل) المنسق(الطفل بالمدرسة والتعريف بالشخص المسؤول 
اللجنة ذلك عن طريق المكسور و ا_ثاث!مة مثل السا�ب�غ عن كل ما يتعلق ب 1.2.2

 .ن والس�مةالخاصة با_م
ولياء وتزويد أالتأكد من نشر ثقافة حماية الطفل وا�جراءات المتبعة في المدرسة  1.2.3

 . ا_مور والموظفين بھا
للطلبة حتى  آمنة ولطيفةلتوفير بيئة  التنمردليل تم إقرار  ا_طفال نفسيا لحماية 1.2.4

 وھذا التنمر في مدرسة الرسالة مرفوض بكل أشكاله،. بالتعلم التمتع من يتمكنوا
ي أ أن معرفة جميعاليجب على . أو حتى بين المظفين الط�بالتنمر بين  يشمل

  .حادث سيتم التعامل معه بطريقة سريعة وفاعلة
 اتخاذ ويمكن .مباشرةالمنسق الخاص بحماية الطفل  إب�غنه يجب أ يعني وھذا

 : ا�جراءات على النحو التالي
 .التدريس ھيئة أعضاء أحد إلى تنمرال حوادث عن �ب�غا  . أ

 .بسرعة والعمل على توقيفھا التحقيق سيتم   . ب
 .تبليغ ولي ا_مر يجب  . ت
 .من وحدة الدعم لمتخصص الحالة تحويل سيتم  . ث
 .لتغيير سلوكه يالشخص المؤذ مساعدةو لضحية التنمر الدعم ميتقد جبي  . ج

 
 ةمسؤولي لتحملتدريب وإعداد جميع أعضاء الھيئة التدريسية وا�دارية  يجب 1.2.5

 .دائماھا طويروالتي سيتم ت فعال، بشكل الطفل حماية

 حماية سياق في سيما وJ ا_طفال، مع العاملين جميع قبل من السريةالحفاظ على  1.2.6
 أساس" على الفردية بالحاJت يتعلق فيمااب�غ مكتب وحدة الدعم  وسيتم. الطفل

.فقط" ا_ساسيات معرفة إلى الحاجة
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  والدعم  الع$ج

  

. تؤثر عليه وعلى بناء شخصية مستقرة تشعر با�يجابية وا_مان للطفل ا�ساءة تؤمن مدرستنا بان
 ا_فراد حقوق احترام مع ا_طفال حمايةيھتم ب نھجام تتطلبمعقدة يجب ان  قضيةا�ساءة للطفل 

  .والشك الخوف من خال مناخ فيالعمل  إلى الحاجة عن فض! باJنتھاكات، المتھمين
 

 :تشمل ا_طفال على ءا�عتدا سياسة  1.3.1
 وقف ا�ساءة فورا •
مدير  تقرير الى يتم ارسال ا_طفال على اJعتداء الحاJت التي يشتبه بھا في أن التأكد من  •

 .منسق حماية الطفل في المدرسة المدرسة و
 .عي والفردياتقديم ا�رشاد الجم خ�ل من الط�ب الضحايا من ع�ج في المساعدة •
 فيھا للتحقق _طفال،با ا�ساءة حاJت إب�غعن  المعنية ا_خرى الوكاJت مع التنسيق •

 .ووضع برنامج لھا ومعالجتھا
 .حول إساءة معاملة ا_طفال المحلي زيادة الوعي العام للمجتمع •

 
  :أھداف السياسة الخاصة .1.3.1.1

 ."إساءة معاملة الطفل"موضوع باحترام القوانين المعمول بھا بخصوص  تتكفل المدرسة .1
ومسئولية المدير العام ھي مراقبة القوانين الجديدة حال صدورھا والعمل مع الوكاJت 

  .ا_خرى حسب الضرورة لتوضيح ا_دوار وسلطة القضاء

إساءة "باتخاذ ا�جراءات ال�زمة للتحقيق في كل حالة من حاJت  منسق حماية الطفليقوم  .2
 :بلومعرفة إن كان قد تم ارتكابھا من ق" معاملة الطفل

 .أشخاص من خارج نطاق موظفي المدرسة  .أ 
 .المدرسة موظفو  .ب 
  .طلبة المدرسة  .ج 

التأكد من اتخاذ الحيطة والحذر بالنسبة لمجموعة ا_دلة مع  منسق حماية الطفليجب على  .3
  .مراعاة السرية التامة في حالة ا�ساءة للطفل إن كانت ذات طبيعة جسدية

بسوء في حال اJشتباه  Jزمة تقارير الموظفين على إعداد منسق حماية الطفليشجع  .4
  .معاملة الطفل

إساءة معاملة "باتخاذ التدابير الواضحة للتحري عن حاJت  منسق حماية الطفليقوم  .5
وا�ب�غ عنھا، كما ويتأكد من أن كافة الموظفين مدركون لتلك التدابير، ويجب " ا_طفال

الذي بدوره يبلغ المدير العام اشر أن يعرف الموظفون بأن من واجبھم إب�غ المسئول المب
 ..في الحال
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سيتم تسليم جميع الموظفين نماذج موحدة ونظامية، وذلك لتوخي الدقة عند تقديم التقرير  .6
  ".إساءة معاملة الطفل"عن حاJت يشتبه بأنھا 

باJستشارة مع ھيئة الموظفين بتطوير مجموعة من ا�جراءات  منسق حماية الطفليقوم  .7
على يد أعضاء من ھيئة " إساءة معاملة ا_طفال"ال�زمة للتحقيق في حاJت والمعايير 

  .وتلك ا�جراءات ستأخذ بعين اJعتبار أحكام التشريع المتعلق بالموضوع. التدريس
بتطوير ا�جراءات ال�زمة �ب�غ أفراد المجتمع عن ا�جراءات  منسق حماية الطفليقوم  .8

ويتوقع من أعضاء ". إساءة معاملة ا_طفال"بة لحاJت التي يتخذھا مجلس ا�دارة بالنس
ا_وامر من أجل عدم إلحاق /مجلس ا�دارة وجميع العاملين في المدرسة احترام ا�رشادات

  .الضرر با�جراءات القانونية وعدم المساس بحقوق الطلبة والعاملين في المدرسة
ول ا_طفال الذين يعانون من سوء اتخاذ التدابير ال�زمة �ب�غ العاملين في المدرسة ح .9

واتخاذ ھؤJء ا_طفال  ، وتدريب المشرفين اJجتماعيين من أجل مساعدةمن ذويھم المعاملة
  .برنامج المدرسة للوقايةا�جراءات المناسبة لحمايتھم و التركيز على 

عن موضوع سوء معاملة ا_طفال من المدرسة عقد دورة تدريبية لجميع موظفي  .10
ك العام لتلك المشكلة والمعلومات الخاصة بھا، ورفع التقرير عنھا ، حيث احيث ا�در

يخضع ا�داريون ونظار المراحل والمدرسون والمشرفون واJجتماعيون والموظفون 
  .المساعدون وأعضاء مجلس ا�دارة لتلك الدورة التدريبية ليتعرفوا مسئولياتھم وأدوارھم

وانب التالية من سياسة المدرسة كجزء من بمراجعة الج منسق حماية الطفليقوم  .11
 ".إساءة معاملة الطفل"سياسة المدرسة إزاء موضوع 

ا�رشادات الخاصة بالرح�ت الميدانية بما في ذلك الرح�ت الخارجية وا�قامة   .أ 
 .الليلية

 .إرشادات عن السلوك المناسب بين المدرسين والطلبة  .ب 
ا قبل الدوام المدرسي داخل المبنى المعايير الخاصة بالرعاية اليومية وبرامج م  .ج 

 .المدرسي
 .برامج تربوية عن الحياة ا_سرية ، وع�قة أولياء ا_مور بأبنائھم  .د 
 .المعايير الخاصة بمراقبة المتطوعين في المدرسة وا�شراف عليھم  .ه 
 .دور المشرف اJجتماعي وا�رشادات الخاصة بالسرية  .و 

  

  :ا(ساءةتحديد 

  
. المعاملة سوء منأي إشارات او حدث  عن ا�ب�غليھم ع التدريسية الھيئة أعضاء

 إلى تشير قد أداءهأو البالط سلوكمببرة تكون في غير تغييراتعلى أي  الحرص يجب
 ا�ھمالأوالجوع أو التغذية  سوء مناسبة، غير م!بس مثل المعاملة سوء ع!مة وجود
  .أ حتى ا�ھمال العاطفي البدني

  
 

 :متابعة ما يلييجب  اJعتداءبعد تحديد 
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 إب�غيقوم فورا ب الذي فورا وإب�غ منسق حماية الطفلا�ساءة  تحديد المدرسين على. ا
 .المدرسة مدير

ار ممرضة المدرسة والتي تقوم باستدعاء خبتم إي اJعتداءبعد التأكد من حدوث . ب
، ومن ثم يكتب تقرير من قبل اJخصائي والممرضة حول الطالب الطالب وفحصه

  .سالھا الى مدير المدرسةوإر

 

 

مراجعة السياسة. 3  

 

تحديث المعلومات المتوفرة مجلس ا�دارة يقوم بعمل مراجعة سنوية للسياسة لضمان 
.والتأكد مع مناسبتھا مع قوانين الوزارة المتعلقة بحماية الطفل  

 

 

 


