سياسة محاية الطفل
تتعلق ابملادة ( )5من الالئحة التنظيمية للمدارس اخلاصة يف إمارة أبو ظيب

تدرك مدرسة البشائر اخلاصة أبن رعاية وسالمة كل طالب هو اهلدف األمسى .وبناءً على ذلك ،فإنه من غري املقبول أن يتعرض أي
طالب لإلساءة من أي نوع كانت .كما تدرك املدرسة مسؤوليتها املتمثلة بتوفري الرعاية جلميع الطالب ،ولذلك تقدم بيئة تتميز ابلعناية
واملساعدة واألمان حيث يستطيع مجيع الطالب من خالهلا اكتساب العلم وتطوير إمكانياهتم إىل أقصى درجة.
أهداف سياسة محاية الطفل:
 .1محاية مجيع الطلبة أثناء وجودهم حتت رعاية املدرسة ( و هذا يتضمن استخدامهم للمواصالت املدرسية و أثناء األنشطة و
الرحالت املدرسية ) من مجيع األفعال أو جوانب التقصري اليت متثل اساءة بدنية أو نفسية أو جنسية أو قد متثل استغالال أو
امهاال أو تنمرا .

 .2رصد ودعم الطلبة الذين حيتمل أهنم قد تعرضوا ملثل هذه االساءة أو االمهال ،على النحو الذي ينص عليه القانون االحتادي
رقم ( )3لسنة  2016بشأن حقوق الطفل وقوانني دولة االمارات العربية ذات الصلة.
 .3التأكيد على أن كافة املوظفني يف املدرسة هم أشخاص مفوضون ومكلفون ابالبالغ عن حاالت االساءة و/أو االشتباه
ابالساءة ،اليت قد تقع داخل أو خارج احلرم املدرسي
تسعى املدرسة لضمان حتقيق أهداف هذه السياسة من خالل:
 .1توعية اجملتمع املدرسي حول مؤشرات االساءة أو االمهال:

• إن مجيع العاملني ابملدرسة أفراد مؤهلون وعلى دراية اتمة مبسؤولياهتم وواجباهتم لتقدمي احلماية جلميع الطالب من أي شكل من
أشكال اإلساءة ،كما أهنم على علم مبؤشرات اإلساءة أو اإلمهال وأن عليهم إبالغ شكوكهم أو ارتياهبم إىل إدارة املدرسة (املديرة
– الوكيلة – األخصائية االجتماعية -مسؤولة الصحة والسالمة) جتاه أي أمر غري معتاد من الطالب أو ملفت للنظر مثل:
✓ اإلحساس ابلقلق أو احلسرة أو فقدان الثقة.
✓ تدهور نتائجه املدرسية.
مثريا للشغب أو قام بتصرف غري طبيعي.
✓ إذا أصبح عدوانيًا أو ً
تغيريا يف مساره الروتيين املعتاد.
✓ أبدى ً
• إن مجيع الطالب وأولياء أمورهم على دراية بسياسة محاية الطفل واالطمئنان إىل تلقيه املساندة عند اإلبالغ عن أي إساءة أو
معاملة غري الئقة .وإن مجيع األمور املشبوهة وإساءة التصرفات سوف تؤخذبعني االعتبار وبشكل جديوسيتم الرد عليها بسرعة
وابألسلوب املالئم وفقاً ألنظمة دائرة التعليم واملعرفة وأنظمة الدولة.

بعض املؤشرات اليت تعتربها إدارة املدرسة إساءة حبق الطالب حسب قوانني دائرة التعليم واملعرفة:
✓ السخرية أو االستهزاء أوالصراخ سواء على انفراد أو أمام اآلخرين.
✓ كافة أنواع العقاب البدين.
✓ حرماهنم من الذهاب إىل دورة املياه.
✓ التهديدات كالتلويح بتخفيض الدرجات.
✓ منع الطالب من تناول وجباهتم أثناء وقت تناول الطعام أو منعهم من الذهاب للفسح أو عدم السماح هلم ابملشاركة يف
رحالت ما مل يكن ذلك مربراً بشكل و ٍ
اف.
✓ منعهم من الدخول إىل الصف أثناء اليوم الدراسي من خالل قرار فردي.
✓ معاقبة جمموعة من الطالب جراء إساءة التصرف من أحد الطالب.
✓ فرض مزيد من الواجبات املدرسية.
 .2اتباع نظام متكامل لتوثيق احلوادث:

• يقدم أعضاء الكادر املدرسي سجالً كتابياً عن أي واقعة إساءة معاملة أو إساءة تصرف من خالل استخدام منوذج تقرير
احلوادث ملسؤولة الصحة والسالمة يف املدرسة.
• حتتفظ املدرسة بسجالت خطية عن كافة األحداث اليت تقع خالل العام حىت وإن مل يكن هناك حاجة إلحالة األمور فوراً.
• تقوم املدرسة بضمان حفظ مجيع السجالت بشكل آمن ومنفصل عن امللفات الرئيسية للطالب.
 .3اإلشراف على الطلبة:

• مت جتهيز املدرسة أبكملها بنظام كامريات أمنية تعمل على مدار الساعةحسب متطلبات دائرة .MCC
• ختضع كافة املمرات واملناطق العامة إلشراف العاملني ابملدرسة ملنع حوادث االستقواء واإلساءة بني الطالب.

• الطالب يف مجيع األوقات وأثناء تواجدهم داخل املدرسة أو عند استخدام مواصالهتا أو عند املشاركة ابألنشطة الداخلية أو
اخلارجية يكونون حتت إشراف املعلمات.

• ال يسمح ألي عامل أو فرد من اخلارج ابلدخول إىل املدرسة إال إذا كان برفقة أحد موظفي املدرسة أو مبوجب إشعار وموافقة
مسبقة.
 .4احملافظة على خصوصية الطالب و سرية بياانهتم:

• تقوم املدرسة إبختاذكل اإلجراءات للتأكد من احملافظة على السرية وجيب تقدمي املعلومات وفقاً للقواعد حىت ألولياء األمور.

• جيب على كافة العاملني التأكد من عدم تقدمي بياانت الطالب أو املعلومات اخلاصة إىل أي شخص خارج املدرسة
واعتبارها سرية ويستثىن من ذلك األفراد املعنيني مباشرة ابملسألة املعنية.
• حيظر على موظفي املدرسة حظرا اتما مناقشة أي حاالت قائمة أو مغلقة مع وسائل االعالم أو أي أطراف خارجية
أخرى أو مع موظفني آخرين ،أو مع أي أشخاص غري خمولني من جملس أبو ظيب للتعليم إبستثناء اجلهات التحقيقية
والقضائية ويف حدود املسؤولية القانونية.

• يتوجب احلصول على موافقة أولياء األمور من بداية العام الدراسي يف احلالة اليت سيتم هبا استخدام أي صور البنه /البنته
يف مناسبة خاصة ابملدرسة كما أنه ال يصرح ألي من العاملني ابملدرسة استخدام صور الطالب لالستخدام اخلاص وجيب
أن تعرض كافة الصور واألفالم والفيديوهااتخلاصةابلطالب بطريقة جديرة ابالحرتام.
• ادارة املدرسة غري مسؤولة عن أي تواصل شخصي بني املعلمات و الطالب و أولياء أمورهم خارج أوقات الدوام املدرسي.
 .5محاية الطالب أثناء تواجدهم يف احلافالت املدرسية:

• مجيع احلافالت املدرسية مطابقة للمواصفات املقدمة من دائرة النقلولكل حافلة سائق ومشرفة مرخصني من قبل الدائرة ملراقبة
الركوب ابحلافلة عموماً واالطمئنان إىل وصول الطالب إىل منازهلم بشكل آمن ويشتمل كتيب أولياء األمور على قواعد السالمة
التالية لضمان سالمة ومحاية الطالب:
✓ البقاء يف وضع اجللوس أثناء سري احلافلة.
✓ استخدام أحزمة السالمة يف كل األوقات.
✓ حيظر استخدام األدوات املؤذية مثل(األقالم – املساطر ).
✓ توخي احلرص أثناء الصعود أوالنزول من احلافلة واحداً تلو اآلخر.

اإلجراءات املتبعة يف حال حدوث اإلساءة أو خمالفة قوانني هذه الالئحة :

يؤدي خمالفة قوانني هذه السياسة أو تعرض أي من الطالب إىل األذى النفسي أو اجلسدي من قبل أي من العاملني يف املدرسة إىل
تعرض هذا املوظف إىل املساءلة القانونية واخلضوع إىل العقوابت اإلدارية املنصوصة عليها وفقا للوائح وسياسات ومتطلبات دائرة
التعليم واملعرفة .وحتتفظ املدرسة حبق التماس املشورة املهنية قبل إبالغ أولياء األمور.
فورا يف حالة االشتباه ابإلساءة للطالب ويتوجب على ويل األمر التعاون مع اجلهات املعنية (إدارة املدرسة
سيتم إبالغ ويل األمر ً
واألخصائية االجتماعية ) يف حال طلبت املدرسة عقد اجتماع معه .وتتعهد ادارة املدرسة ابحملافظة على السرية التامة حيث حيظر
على موظفي املدرسة حظرا اتما مناقشة أي حاالت قائمة أو مغلقة مع موظفني آخرين ،أو مع أي أشخاص غري خمولني من دائرة
التعليم واملعرفة.

االستقواء
االستقواء هو اللجوء الستخدام االعتداء بقصد إحلاق األذى ابآلخرين ويؤدي االستقواء إىل إحلاق األمل واألسى ابلضحية.

السلوك واإلجراءات التأديبية

تقوم املدرسة بتطبيق نظامثابت إلدارة سلوك الطالب،واحلد من حاالت االستقواء ويتم تنفيذ هذا النظام وفقاً ملا ذكر يف "إرشادات
إلدارة سلوك الطالب يف مدارس أبوظيب"وهي كالتايل:

• اإلبالغ عن حوادث االستقواء إىل املوظفة املسؤولة( األخصائية االجتماعية ،مسؤولة الصحة و السالمة).
• على املوظفة املسؤولة تسجيل وقائع االستقواء والتنمر.

• جيب إبالغ أولياء األمور عن احلاالت احلرجة والطلب منهم حضور اجتماع ملناقشة املشكلة.
• جيــب استقصاء السلوك والتصرف العدائي والعمل على إيقافه فوراً بتوقيع عقد لتعديل السلوك.

• تق ـ ـ ـ ـ ـ ــوم املدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بب ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت ملس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب النزع ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتغي ـ ـ ـ ـ ـ ــري سلوكهبمناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــته داخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الفص ـ ـ ـ ـ ـ ــل وتب ـ ـ ـ ـ ـ ــادل
األدوار.
• تبليغ اجلهات اخلارجية املعنية يف احلاالت احلرجة أو الطارئة.

االستخدام اآلمن لالنرتنت
هاما من مكوانت التعليم ،العمل ،والتواصل االجتماعي يف القرن احلادي والعشرين ،ومن أولوايت املدرسة
يعترب االنرتنت مكو ًان ً
تدريب الطالب على االستخدام اآلمن لالنرتنت كجزء من املهارات الدراسية وتطوير قدراتومهارات الطالب الفكرية واألكادمييةمن
خالل تقييم وحتليل املعلومات اليت تقدم هلم من مصادر خمتلفة بشكل مستمر.

جماالت استخدام االنرتنت يف املدرسة:

• للتواصل بني احلواسيب و استخدام االمييل.
• للبحث فيما بتعلق ابإلرشاد األكادميي وأداء االمتحاانت اخلارجية.

• لتوسيع مصادر املعلومات ابلنسبة للطالب واملعلمات أثناء التحضري للدرس.

• لتطوير مهارات الطالب التقنية  ،وقدراهتم على البحث العلمي املتصل ابملنهج املدرسي.
احلاالت اليت مُينع فيها استخدام االنرتنت يف املدرسة:
• البحث أو املشاهدة أو اللعب أبلعاب ال تتعلق أبهداف املنهج املدرسي.

• نسخ أو حفظ أو نشر ملفات أو مواد ذات حقوق صفوظة من دون موافقة أصحاهبا.

• االشرتاك أبي نشاط ،أو شراء أي مواد  /منتجات من دون احلصول على موافقة اإلدارة املدرسية.
• استخدام مواقع التواصل االجتماعي ألغراض شخصية.

• استخدام االنرتنت بطريقة تعيق استخدام بقية املستخدمني ( كتحميل ملفات ذات حجم كبري خالل أوقات الذروة ).
• نشر أو مشاركة أي معلومات شخصية ألي شخص يف املدرسة.

االستقواء عرب االنرتنت:
حلماية الطالب من االستقواء عرب االنرتنت ُمينع أي شخص من القيام مبا يلي:
• حتميل أو نشر أو إرسال أو نسخ أي رسالة أو صورة فيها إهانة ألي شخص.
• استخدام لغة عنصرية أو بذيئة.
• إهانة أو مهامجة اآلخرين.

• إحلاق األذى ابحلواسيب أو أنظمة احلاسوب أو شبكة االنرتنت.

• انتهاك احلقوق احملفوظة أو حساب مستخدم آخر.
• استخدام شبكة االنرتنت للدعاية ملوضوع معني من دون احلصول على موافقة اإلدارة املدرسية.

• الدخول إىل ملفات أي شخص دون استئذانه.
االحتياطات املتخذة عند استخدام االنرتنت:

• تقوم املدرسة بتطبيق نظام حجب على املواقع اليت تعترب غري مناسبة ألهداف العملية التعليمية وكذلك مواقع التواصل
االجتماعي.

• مجيع مستخدمي االنرتنت يف املدرسة خيضعون لدورة تدريبية حول شروط االستخدام اآلمن لالنرتنت وكيفية االستخدام ونظام
احلجب من قبل املسؤولة التقنية أومن ميثلها.
• قوانني االستخدام اآلمن للكمبيوتر تعلق يف مجيع غرف احلاسوب يف املدرسة  ،بعد توعية الطالب هبا من قبل معلمات
احلاسوب.

• تتوفر احلواسيب يف املدرسة يف أماكن صددة ( كغرف احلاسوب ،أو الصفوف أواملكتبةأو غرف املعلمات)
• مجيع األجهزة االلكرتونية  ،توضع بطريقة يستطيع املعلم من خالهلا االطالع على ما يقوم به الطالب على هذه األجهزة

• عند إجراء الطالب لعملية حبث يف االنرتنت تقوم املعلمة بتزويد الطالب ابملواقع اليت جيب على الطالب الرجوع إليها للبحث.
• عند عرض فيديو من االنرتنت ،تقوم املعلمة بتحميل الفيديو ومشاهدته قبل عرضه على الطالب ،جتنبًا لعرض أي مشاهد غري
الئقة.
• يف حال تعرض أي شخص يف املدرسة ألي اساءة من خالل استخدام االنرتنت يقوم بتبليغ فريق اإلرشاد االجتماعي الختاذ
اإلجراءات الالزمة حسب لوائح وأنظمة وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

