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سياسة محاية الطفل
تدرؾ مدرسة البشائر اخلاصة أبف رعاية وسالمة كل طالب ىو اذلدؼ األمسى .وبناءً على ذلك ،فإنو من غَت ادلقبوؿ أف
يتعرض أي طالب لإلساءة من أي نوع كانت .كما تدرؾ ادلدرسة مسؤوليتها ادلتمثلة بتوفَت الرعاية جلميع الطالب ،ولذلك تقدـ
بيئة تتميز ابلعفاية وادلساعدة واألماف حيث يستطيع مجيع الطالب من خالذلا اكتساب العلم وتطوير إمكانياهتم اىل أقصى درجة.
تسعى ادلدرسة لتحقيق أىداف ىذه السياسة من خالل:
 التأكد أبف مجيع العاملُت ابدلدرسة على دراية اتمة مبسؤولياهتم وواجباهتم لتقدمي احلماية جلميع الطالب من أي شكل
من أشكاؿ اإلساءة ،وضماف أمنهم وسالمتهم ورعايتهم من خالؿ االلتزاـ بقانوف محاية الطفل ادلقرر من قبل رللس
أبوظيب ؿلتعليم.
 التأكد أبف مجيع األمور ادلشبوىة وإساءة التصرفات سوؼ تؤخذ بعُت االعتبار بشكل جدي وسيتم الرد عليها بسرعة
وابألسلوب ادلالئم وفقاً ألنظمة رللس أبوظيب ؿلتعليم وأنظمة الدولة.
 تزويد العاملُت ابدلدرسة إبرشادات واضحة والعمل على ترويج حسن التصرؼ.
 التزاـ ادلدرسة برعاية ومحاية أبنائو ا الطالب.
اإلرشادات:
 حيق لكافة الطلبة  ،بصرؼ النظر عن السن أو اجلنس أو العرؽ أو ادلنشأ ،ويف كل األوقات والظروؼ الشعور ابألماف
واحلماية من أي شكل من أشكاؿ اإلساءة مهما كاف نوعها.






تتحمل ادلدرسة ادلسؤولية الكاملة عن رعاية الطلبة ومحايتهم أثناء وجودىم يف رعاية ادلدرسة وإنتقاذلم منها وإليها
ابستخداـ ادلواصال ت ادلدرسية ،واالنتقاؿ ما بُت كافة األنشطة داخل ادلدرسة و خارجها ،و اليت تنظمها ادلدرسة خالؿ
إنتظارىا و ادلشاركة فيها .
جيب أف يكوف مجيع العاملُت ابدلدرسة على علم مبؤشرات اإلساءة أو اإلمهاؿ وعليهم إبالغ شكوكهم أو إرتياهبم ا جتاه
االجتماعي)
ة
أي أمر إىل إدارة ادلدرسة (ادلديرة -الوكيلة–االخصائية
إف مجيع العاملُت ابدلدرسة الذين يتعاملوف مباشرة مع الطالب ىم أفراد مؤىلوف وسيقوموف بواجباهتم يف توفَت األمن
واحلماية األساسية لكل الطالب حسب التدريبات ادلالئمة.
جيب أف يكوف مجيع الطالب وأولياء أمورىم على دراية بسياسة محاية الطفل واالطمئناف إىل تلقيو ادلساندة عند اإلبالغ
عن أي إساءة أو معاملة غَت الئقة.
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 وفقاً لتعميم رللس أبوظيب ؿلتعليم بشأف القصاص البدين ،فإف ادلدرسة تدرؾ أبف إساءة معاملة الطالب تشتمل على
سبيل الذكر ال احلصر على ما يلي:
 oالسخرية أو االستهزاء أو اإلذالؿ.
 oالصراخ.
 oالضرب أو الصفع ابأليدي أو بوسائل أخرى.
 oاستخداـ عصا أو قضيب خيزراف أو ضرهبم هبا.
 oحرماهنم من الذىاب اىل دورة ادلياه.
 oالتهديدات أو إرعاهبم أبي شكل من األشكاؿ.
 oمنع الطالب من تناوؿ وجباهتم أثناء وقت تناوؿ الطعاـ أو منعهم من الذىاب للفسح أو عدـ السماح ذلم
ابدلشاركة يف رحالت ما يكن ذلك ممراً بشكل و ٍف
اؼ.
 oمنعهم من الدخوؿ إىل الصف أثناء اليوـ الدراسي.
عدـ االمتثاؿ ذلذه السياسة:
يؤدي سلالفة قوانُت ىذه السياسة أو تعرض أي من الطالب إىل األذى النفسي أو اجلسدي من قبل أي من العاملُت يف
ادلدرسة إىل تعرض ىذا ادلوظف إىل أحد االجراءات التالية:
 ادلساءلة القانونية و اخلضوع إىل العقوابت االدارية ادلنصوص وفقا للوائح و سياسات و متطلبات رللس أبوظيب
للتعليم ( و اليت قد تصل إىل توقيف الشخص عن العمل يف مجيع مدارس أبوظيب )

ادلراقبة واإلش ـراف
 مت جتهيز ادلدرسة أبكملها داخلياً وخارجياً بنظاـ كامَتات أمنية تعمل على مدار الساعة.

 ختضع كافة ادلمرات وادلناطق العامة إلشراؼ العاملُت ابدلدرسة دلنع حوادث االستقواء واإلساءة بُت الطالب.

 الطالب يف مجيع األوقات و أثناء تواجدىم داخل ادلدرسة أو عند استخداـ مواصالهتا أو عند ادلشاركة ابألنشطة
الداخلية أو اخلارجية يكونوف حتت اشراؼ ادلعلمات

 ال يمسح ألي عامل أو فرد من اخلارج ابلدخوؿ إىل ادلدرسة إال إذا كاف برفقة أحد موظفي ادلدرسة أو مبوجب إشعار
وموافقة مسبقة.
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السجالت والتوثيق
 سيقدـ أعضاء الكادر ادلدرسي سجالً كتابياً عن أي واقعة إساءة معاملة أو إساءة تصرؼ من خالؿ استخداـ منوذج
تقرير احلوادث.

 حتتفظ ادلدرسة بسجالت خطية عن كافة األحداث اليت تقع خالؿ العاـ حىت وإف يكن ىناؾ حاجة إلحالة األمور
فوراً.
 تقوـ ادلدرسة بضماف حفظ مجيع السجالت بشكل آمن ومنفصل عن ادللفات الرئيسية للطالب.

حافالت ادلدرسة
 كل حافالت ادلدرسة مطابقة للمواصفات ادلقدمة من دائرة اؿنقل يف "دليل النقل ادلدرسي يف إمارة أبوظيب".

 يشتمل كتيب أولياء األمور على قواعد السالمة التالية لضماف سالمة ومحاية الطالب:
 oالبقاء يف وضع اجللوس أثناء سَت احلافلة.
 oاستخداـ أحزمة السالمة يف كل األوقات.
 oحيظر استخداـ األدوات ادلؤذية مثل(األقالـ – ادلساطر ) أو الوقوؼ على ادلنصات.
 oتوخي احلرص أثناء اؿصعود أواؿنزوؿ من احلافلة واحداً تلو اآلخر.
مشرؼدلراقبة الركوب ابحلافلة عموماً واالطمئناف إىل وصوؿ الطالب إىل ـانزذلم بشكل آمن.
 لكل حافلة مدرسية ة

دور اإلدارة العليا ابدلدرسة
 ادلديرة والوكيلة يعتماف أعضاء ابإلدارة العليا للمدرسة  ،وجيب على كل ـ علمة تشتبو أبف أحد الطالب كاف ضحية
إلساءة معينة أف التحاوؿ استقصاء األمر بل ينبغي عليو ا إبالغ اإلدارة العليا ابدلدرسة عما يساوره ا من شكوؾ.
 تعتم ادلديرة والوكيلة مسؤوؿاتف عن إدارة إجراءات محاية األطفاؿ يف ادلدرسة وعن االتصاؿ مع أولياء األمور (واجلهات
األخرى عند الضرورة).
 إف توجو إدارة ادلدرسة العليا يعتمد على مبدئُت اثنُت  :ومها رعاية وأمن الطفل وسرية احلالة.

دور أولياء األمور
 سيتم إبالغ ويل األمر فوراً يف حالة االشتباه ابإلساءة للطالب.

 جيب على ويل األمر التعاوف مع اجلهات ادلعنية (إدارة ادلدرسة وا الخصائية االجتماعية) يف حاؿ طلبت ادلدرسة عقد
اجتماع معو.
 حتتفظ ادلدرسة حبق التماس ادلشورة ادلهنية قبل إبالغ أولياء األمور.
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إرشادات وتوجيو العاملني حنو حسن التصرف
 جيب حث كافة العاملُت للتحلي ابلسلوؾ اإلجيايب ادلثايل لغرض توجيو الطالب حنو حسن التصرؼ واحلد من اإلساءة
احملتملة والشجار.
 اإلبالغ عن أي حالة إساءة أو امهاؿ مشتبو فيها فور اكتشافها
 حضور التدريبات ادلكلف هبا العاملُت يف ادلدرسة و اخلاصة فيما يتعلق ابرشادات محاية الطفل

 جيب على العاملُت أف يكونوا على دراية اتمة ابدلؤشرات التالية وعليهم التحقق يف حالة قياـ أحد الطالب أبي سلوؾ
غَت معتاد أو ملفت للنظر مثل:
 oعدـ الرغبة ابلذىاب إىل ادلدرسة.
 oاإلحساس ابلقلق أو احلسرة أو فقداف الثقة.
 oتدىور نتائجو ادلدرسية.
مثَتا للشغب أو قاـ بتصرؼ غَت طبيعي.
 oإذا أصبح عدوانياً أو ً
تغيَتا يف مساره الروتيٍت ادلعتاد.
 oأبدى ً
 حيظر التواصل الشخصي بُت ا علمات وأولياء األمور بدوف احلصوؿ على ادلستندات الالزمة.
 جيب على مجيع العاملُت ادلعنيُت تسجيل احلوادث واإلبالغ عنها إىل السلطات ادلختصة بطريقة مهنية ومنتظمة.

السري ــة
 تقوـ ادلدرسة إبختاذكل اإلجراءات للتأكد من احملافظة على السرية وجيب تقدمي ادلعلومات وفقاً للقواعد.
 جيب على كافة العاملُت التأكد من عدـ تقدمي بياانت الطالب أو ادلعلومات اخلاصة
واعتبارىا سرية ويستثٌت من ذلك األفراد ادلعنيُت مباشرة ابدلسألة ادلعنية.

إىل أي شخص خارج ادلدرسة

 حيظر على موظفي ادلدرسة حظرا اتما مناقشة أي حاالت قائمة أو مغلقة مع وسائل االعالـ أو أي أطراؼ خارجية
أخرى أو مع موظفُت آخرين ،أو مع أي أشخاص غَت سلولُت من رللس أبو ظيب للتعليم إبستثناء اجلهات التحقيقية
والقضائية ويف حدود ادلسؤولية القانونية.

استخدام ادلواد ادلصورة
 جيب احلصوؿ على موافقة أولياء األمور يف احلالة اليت سيتم هبا استخداـ
مناسبة خاصة ابدلدرسة.
 ال يصرح ألي من العاملُت ابدلدرسة استخداـ صور الطالب لالستخداـ اخلاص.

أي صور البنو /البنتو أو فيديو عنهم يف

 جيب أف تعرض كافة الصور واألفالـ والفيديوىات اخلاصة ابلطالب بطريقة جديرة ابالحًتاـ.
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االستقواء
 ما ىو االستقواء؟
االستقواء ىو اللجوء الستخداـ االعتداء بقصد إحلاؽ األذى ابآلخرين ويؤدي اال
ابلضحية.

ستقواء إىل إحلاؽ األ واألسى

 اإلجراءات:
o
o
o
o
o

ادلسؤوؿ.
ة
ادلوظف
ة
اإلبالغ عن حوادث االستقواء إىل
ادلسؤوؿ تسجيل وقائع الشجار.
ة
ادلوظف
ة
على
جيب إبالغ أولياء األمور عن احلاالت احلرجة والطلب منهم حضور اجتماع انقشة ادلشكلة.
جيػػب استقصاء السلوؾ والتصرؼ العدائي والعمل على إيقافو فوراً.
تقوـ ادلدرسةببذؿ زلاوالت دلساعدة صاحب النزعة لتغيَت سلوكو.

o
o
o
o

تنفيذ لوائح ادلدرسة.
توقيع عقد لتعديل السلوؾ.
مناقشات داخل الفصل (قراءة أو كتابة أو رسم صور عن ذلك).
تبادؿ األدوار.

 طرق منع احلوادث :

السلوك واإلجراءات التأديبية
 إف مجيع اإلجراءات التأديبية والسياسات السلوكية ادلنفذة داخل ادلدرسة متطابقة مع القوانُت والسياسات واألنظمة
ادلقررة من قبل رللس أبوظيب ؿلتعليم ووزارة الًتبية والتعليم وقوانُت دولة اإلمارات العربية ادلتحدة.
 تقوـ ا درسة بتطبيق نظاماً اثبتاً لتشغيل وإدارة سلوؾ الطالب ،ويتم تنفيذ ىذا النظاـ وفقاًدلا ذكر يف "إرشادات إلدارة
سلوؾ الطالب يف مدارس أبوظيب" من قبل رللس أبو ظيب للتعليم من خالؿ العوامل ادلشًتكة التالية:
 oفهم الًتاث والثقافة.
 oمدرسة إجيابية متعاونة.
 oعالقات أسرية واجتماعية قوية.
 oتشكيل وصقل سلوؾ الطالب.

 اعتمت ادلدرسة أبف التايل ديثل إجراءات أتديبية غَت مقبولة وفقاً لسياسة رللس أبوظيبؿلتعليم يف "إرشادات إلدارة سلوؾ
الطالب يف مدارس أبوظيب":
 oكافة أنواع العقاب البدين.
 oالتخفيض أو التلويح بتخفيض الدرجات.
 oمعاقبة رلموعة من الطالب جراء إساءة التصرؼ من أحد الطالب.
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 oفرض مزيد من الواجبات ادلدرسية.
 oاالستهزاء ابلطالب أو إىانتو على انفراد أو أماـ اآلخرين.
 oحرماف الطالب من الوجبات أواستخداـ دورة ادلياه.

سياسة االستخدام اآلمن لالنرتنت
و اعداد الطالب
تؤكد سياسات مدرسة البشائر اخلاصة على أمهية التقنيات احلديثة و دورىا اذلام يف عملية التعليم
لالكتساب مهارات القرن الواحد و العشرين  ،و أحد أىداف ادلدرسة ىو تشجيع الطلبة و ادلعلمني على االستخدام اآلمن
للتقنيات احلديثة مبا فيها االنرتنت  ،دلا توفره من طرق للحصول على ادلعلومات  ،و دلا حتتاجو من قدرات للتواصل الفعال
مع العامل اخلارجي
مجيع العاملني يف ادلدرسة و الطالب مسؤولني عن استخدام االنرتنت بطريقة تتناسب مع سياس ات ادلدرسة اخلاصة
ابستخدام االنرتنت..
أىداف استخدام االنرتنت يف مدرسة البشائر اخلاصة
 يعتم االنًتنت مكوف ىاـ من مكوانت التعليم ،العمل ،و التواصل االجتماعي يف القرف احلادي و العشرين ،و من
أولوايت ادلدرسة تدريب الطالب على االستخداـ اآلمن لالنًتنت كجزء من ادلهارات الدراسية و تطوير قدرات
و مهارات الطالب الفكرية و األكادديية ،من خالؿ تقييم و حتليل ادلعلومات اليت تقدـ ذلم من مصادر سلتلفة
بشكل مستمر.

 يستطيع الطالب من خالؿ استخداـ االنًتنت احلصوؿ على مصادر تعليمية متنوعة  ،تتضمن متاحف  /معارض
فنية ...
 تشجيع الطالب على استخداـ مهارات التفكَت الناقد و حل ادلشكالت ،و اليت سيكوف الطالب حباجة ذلا يف
اجملتمع ادلتطور احلديث.
 توسيع مصادرادلعلومات ابلنسبة للطالب و ادلعلمات أثناء التحضَت للدرس.

 التواصل الرمسي بُت أعضاء الكادر ادلدرسي و أولياء األمور و الطالب و اجلهات اخلارجية.

استخدام مجيع الكمبيوترات يف ادلدرسة ،جيب أن يكون خلدمة العملية التعليمية و ليس ألي أغراض شخصية ،سواء من

قبل الكادر ادلدرسي أو من قبل الطالب
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يتضمن االستخدام اآلمن لالنرتنت يف مدرسة البشائر اخلاصة
 استخداـ الكمبيوترات و االدييل للتواصل بُت  ( :الكادر ادلدرسي  ،الطالب و ادلعلمُت ،ادلدرسة و العا
اخلارجي)
 استخداـ االنًتنت ألغراض البحث العلمي ادلتصل ابدلنهج الدراسي ،و اليت تطور و توسع مدارؾ الطالب
 استخداـ االنًتنت ألغراض االرشاد االكادديي كاجراء االختبارات اليت حتدد ادليوؿ ادلهنية
 استخداـ االنًتنت ألغراض البحث عن الفرص اجلامعية و االختصاصات اليت توفرىا اجلامعات ادلختلفة ،لطالب
ادلرحلة االعدادية و الثانوية


تطوير مهارات الطالب التقنية  ،و قدراهتم على البحث العلمي

مينع استخدام الكمبيوترات أو االنرتنت يف ادلدرسة
 البحث أو مشاىدة مواد ال تتعلق أبىداؼ ادلنهج ادلدرسي أو أىداؼ االرشاد االكادديي
 نسخ أو حفظ أو نشر ملفات أو مواد ذات حقوؽ زلفوظة من دوف موافقة أصحاهبا
 االشًتاؾ أبي نشاط ،أو شراء أي مواد  /منتجات من دوف احلصوؿ على موافقة االدارة ادلدرسية
 اللعب ابأللعاب االلكًتونية ( الغَت تعليمية )
 استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ألغراض شخصية
 استخداـ االنًتنت بطريقة تعيؽ استخداـ بقية ادلستخدمُت ( كتحميل ملفات ذات حجم كبَت خالؿ أوقات
الذروة )
 نشر أو مشاركة أي معلومات شخصية ألي شخص يف ادلدرسة
اخلاص
ة
 أي استخداـ خيالف قوانُت و سياسات مدرسة البشائر

االستقواء عرب االنرتنت
حلماية الطالب من االستقواء عرب االنرتنت مينع اي شخص من القيام مبا يلي:
 حتميل أو نشر أو ارساؿ أو نسخ أي رسالة أو صورة فيها اىانة ألي شخص
 استخداـ لغة عنصرية أو بذيئة
 اىانة أو مهامجة اآلخرين
 احلاؽ األذى ابلكمبيوترات أو أنظمة الكمبيوتر أو شبكة االنًتنت
 انتهاؾ احلقوؽ احملفوظة
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 انتهاؾ حساب مستخدـ آخر
 استخداـ شبكة االنًتنت للدعاية دلوضوع معُت من دوف احلصوؿ على موافقة االدارة ادلدرسية
 الدخوؿ إىل ملفات أي شخص دوف استئذانو

قد يتعرض أي شخص يستخدم االنرتنت بشكل خمالف للوائح و األنظمة ادلدرسية الجراءات تتضمن ادلنع
من استخدام االنرتنت ،ابالضافة إىل اجراءات أخرى تقررىا االدارة ادلدرسي

االشراف على استخدام االنرتنت

 تقوـ ادلعلمات بتوجيو الطالب الستخداـ ادلواد و ادلصادر التعليمية بشكل مناسب ،من شأف ىذا األمر محاية الطالب
من اضاعة الوقت ،ابالضافة إىل محايتهم من الدخوؿ إىل مواقع غَت مناسبة للطالب و ال تخدـ العملية التعليمية
 تتوفر الكمبيوترات يف ادلدرسة يف أماكن زلددة ( كغرؼ احلاسوب ،أو الصفوؼ أوادلكتبةأو غرؼ ادلعلمات)
 مجيع األجهزة االلكًتونية  ،توضع بطريقة يستطيع ادلعلم من خالذلا االطالع على ما يقوـ بو الطالب على ىذه األجهزة
 استخداـ الطالب لالنًتنت يكوف حتت اشراؼ ادلعلمات حصرا
 عند اجراء الطالب لعملية حبث يف االنًتنت تقوـ ادلعلمة بتزويد الطالب ابدلواقع اليت جيب على الطالب الرجوع إليها
للحصوؿ على ادلعلومات
 دينع تكليف الطالب ابلبحث عن صور ألي موضوع من خالؿ االنًتنت ( إال من خالؿ ادلواقع اليت قامت ادلعلمة
بتزويد الطالب هبا )
 عند عرض فيديو من االنًتنت ،تقوـ ادلعلمة بتحميل الفيديو و مشاىدتو قبل عرضو على الطالب ،جتنبا لعرض أي
مشاىد غَت الئقة أماـ الطالب

قوانني عامة
 تقوـ ادلدرسة بتطبيق نظاـ حجب على ادلواقع اليت تعتم غَت مناسبة ألىداؼ العملية التعليمية

 مجيع مستخدمي االنًتنت يف ادلدرسة ( من الكادر ادلدرسي ) خيضعوف لدورة تدريبية حوؿ شروط
االستخداـ اآلمن لالنًتنت و كيفية االستخداـ و نظاـ احلجب من قبل ادلسؤولة التقنية أو من ديثلها

 قوانُت االستخداـ اآلمن للكمبيوتر تعلق يف مجيع غرؼ احلاسوب يف ادلدرسة  ،بعد توعية الطالب هبا من
قبل معلمات احلاسوب
 مجيع مواقع التواصل االجتماعي زلجوبة يف ادلدرسة )(Facebook and Twitter…..

 يف حاؿ تعرض أي شخص يف ادلدرسة ألي اساءة من خالؿ استخداـ االنًتنت يقوـ بتبليغ فريق االرشاد
االجتماعي الختاذ االجراءات الالزـة
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