
 

 

 
 

 

 ة الطفلحما�ة وحما�الس�اسة 
 
 

 المنطق
 

ض وأي زوار لمدرسة أركاد�ا حول التوقعات واإلجراءات  الغرض من س�اسة الحما�ة هو توف�ي توج�ه واضح لألطفال والموظفني
ي حما�ة 

ي المدرسة مسؤوليتهم �ض
ض �ض ض العاملني وتع��ز رفاه�ة كل والممارسات ف�ما يتعلق بجميع مسائل الحما�ة. �درك جميع البالغني

ام بتط��ر الممارسات الج�دة حىت  ض ي والنمو ل�ل طفل. توضح هذە الس�اسة االل�ت
ي لضمان التطور المر�ض ام إ�جاىب ض تلم�ذ وهناك ال�ت

 �مكن التعامل مع جميع قضا�ا الحما�ة بحساس�ة ومهن�ة و�طرق تدعم احت�اجات الطفل. 
 

. 
 األهداف والغا�ات

مون:  ن  ونحن مل�ت
ي جميع األوقاتدعم األطفا● 

ي مدرسة أركاد�ا للشعور باألمان �ض
ض �ض  ل والبالغني

ض الذين ع� اتصال بالتالم�ذ قد تلقوا الفحوصات المناسبة وتم تدر�بهم �شكل كاٍف باستخدام طرق ●  التأ�د من أن جميع البالغني
 التوظ�ف اآلمنة

 الزمة للحفاظ ع� سالمتهمرفع مستوى الو�ي بقضا�ا حما�ة الطفل وتزو�د األطفال بالمهارات ال● 
ي المدرسة● 

ي جميع األوقات من قبل الجميع �ض
ام بها �ض ض  فهم إجراءات الحما�ة واالل�ت

 إساءة المعاملة أو المشتبه بهاحاالت عن إلبالغوضع وتنف�ذ إجراءات لتحد�د وا● 
ي المدرسة الذين قد يتعرضون لسوء المعاملة● 

 دعم التالم�ذ �ض
 لألطفال أن يتعلموا و�تطوروا فيها إ�شاء بيئة آمنة �مكن● 

 
ي جميع األوقات وهو ما يتم تحق�قه من خالل الق�ادة واإلدارة عال�ة الجودة 

تؤمن مدرسة أركاد�ا بالحفاظ ع� سالمة األطفال �ض
ض لحما�ة الطفل ممن تل ض موظفني ي جميع جوانب عمل المدرسة. نحن نضمن أننا قمنا بتعيني

ي تجعل الحما�ة أول��ة �ض ا الىت قوا تدر�ب�
ض للحما�ة.  ض لهذا الدور ولدينا حا�م معني ا مناسبني  ودعم�

 
 

 :  سوف نضمن ما ��ي
تيبات الق��ة ●  ي ذلك ال�ت

ض لضمان مالءمة العمل مع األطفال بما �ض هم من البالغني ض وغ�ي توجد إجراءات فحص صارمة للموظفني
ي المدر 

ض �ض ض العاملني  سة واإلجراءات المناسبة المتوقعة من جميع الزوارألمن الموقع ، والتحقق من خلف�ة جميع البالغني
تم وضع ممارسات و�جراءات الحما�ة لضمان أن تكون ترتيبات حما�ة الطفل معروفة ومتاحة للجميع ، مما �سمح للتالم�ذ ● 

ي عليهم اتخاذها
ي ينب�ض ض واإلجراءات الىت ض بمعرفة من �مكنهم التحدث إل�ه إذا كانوا قلقني  والبالغني

ع� أنظمة اتصال شاملة مع سجالت معلومات محدثة �مكن الوصول إليها ومشاركتها من قبل أولئك الذين �حتاجون الحفاظ ● 
ا ام بال��ة حيثما كان ذلك متوقع� ض  إليها ، مع االل�ت

ة و�ناء القدرات الداخل�ة لل●  ي جميع مجاالت الحما�ة ، وتوسيع نطاق الخ�ب
ض �ض تعامل مع إعطاء أول��ة عال�ة لتدر�ب الموظفني

 القضا�ا والمواقف الحساسة
ا �عزز الحما�ة وتعل�م التالم�ذ ك�ف�ة حما�ة أنفسهم من األذى وك�ف�ة تحمل المسؤول�ة عن سالمتهم ●  �قدم المعلمون منهج�

ي تعلم ك�ف�ة الحفاظ ع� سالمتهم. 
ي دروس التثق�ف الص�ي للمساعدة �ض

 وسالمة اآلخ��ن. س�شارك الطالب �ض
 

ا 
�
ن الجميع من الشعور باألمان والحما�ة �شكل ج�د ، وقد طورنا ترتيبات نتوقع سلوك

�
 من قبل الطالب ، مما �مك

ً
ا ومسؤو� مهذب�

حما�ة وتع��ز صحة التالم�ذ وسالمتهم. ستحافظ المدرسة ع� مراقبة صارمة لغ�اب  يوم�ة مدروسة وقابلة للتطبيق من أجل
ا لذلك. األطفال من خالل إجراءات المتابعة المناسبة   لضمان حضور التالم�ذ بانتظام وخضوعهم للمراقبة وفق�

 



 

 

 
 
 
 

                            
 

 ستدعم المدرسة تالم�ذها من خالل: 
 

 محتوى المنهج● 
ا بالتقديرروح المدرسة ، ●  ي تعزز بيئة إ�جاب�ة وداعمة وآمنة وتمنح التالم�ذ إحساس�  الىت
ـــــــــــا ●  ي المدرســـــــــــة. ستضـــــــــــمن المدرســـــــــــة أن �عـــــــــــرف التالم�ـــــــــــذ أن أنواع�

ي تهـــــــــــدف إ� دعـــــــــــم التالم�ـــــــــــذ �ض الس�اســـــــــــات المدرســـــــــــ�ة الـــــــــــىت
 معينة من السلوك غ�ي مقبولة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ن   أدوار ومسؤول�ات الموظفني
ض  ي مدرسة أركاد�ا هو: )DSL(قائد الحما�ة المعني

 �ض
 

Mary Donnelly - Principal of Arcadia School 

 
 

Email:mary.donnelly@arcadia.sch.ae 
Phone number: 0508995257 

 
: 

ض وقائد حما�ة  ي مدرسة أركاد�ا هو: )DSL,EYFSSL(نائب قائد الحما�ة المعني
 �ض

 

Tia Neale - Head of Arcadia Foundation Stage 

 
Email: tia.neale@arcadia.sch.ae 

Phone number:0562165709 
 

 
ن  القائد   هو:  للحما�ة الرئ��ي المعني

Navin Valrani, 
 

 
 

Email: navin.valrani@arcadia.sch.ae Phone number: 0566440410 
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:  DSLسوف �قوم   بما ��ي
  

ض ●   تحد�ث تدر�به / تدر�بها كل عامني
ا ، والعمل ●  ي المدرسة ومراجعتها سن���

ض لحما�ة الطفلضمان تحد�ث س�اسة حما�ة الطفل �ض  مع الحا�م المعني
 �سجالت مكت��ة ��ة ومفصلة ودق�قة وآمنة لإلحاالت / المخاوف االحتفاظ● 
 ●( ض ض الجدد والمعلمني ي ذلك المبتدئني

ض بأنفسهم (بما �ض ض والمحافظني ض والمتطوعني  تع��ف جميع الموظفني
ض لد�ه حق الوصول إ� س�اسة حما�ة ●  ي المدرسة واإلجراءات المرتبطة بها وع� درا�ة بها. �عد تأ�د من أن كل فرد من الموظفني

 الطفل وحمايته �ض
ي أو �عملون مع أ��� من مدرسة واحدة ، مثل معل�ي الم

ا ف�ما يتعلق بأي من أعضاء ف��ق العمل الذين �عملون بدوام جزىئ ا أ�ض� ور��  وس��ت هذا �ض
 العمل كمصدر للمشورة● 
ورةضمان إجراء اتصال ��ــــع ومناسب كم●  طة حسب ال�ض  ا هو مطلوب مع وكاالت رعا�ة األطفال وال�ش
ون�ة●   التأ�د من أن المناهج والتجمعات �شمل التدر�س حول الحما�ة والسالمة اإلل��ت

ض اآلخ��نال●                                  ض والمحافظني ض والمتطوعني  تأ�د من تم��ر رسائل جد�دة أو رئ�س�ة إ� الموظفني
 
 

 
 ئة المدرس�ةالبي

 
 �جب مراعاة مخاطر البيئة الماد�ة للمدرسة وفعل كل ما هو ممكن لتقل�ل المخاطر ع� األطفال. 

 
 وسائل التواصل االجتما�ي 

 
ض التواصل مع الطالب ع�ب  ي جميع األوقات. ال �جوز للموظفني

ام بها �ض ض ض واالل�ت ض قراءة مدونة سلوك الموظفني �جب ع� الموظفني
ض دولة االمارات الع���ة المتحدة جتما�ي و�جب أن �كونوا ع� درا�ة وسائل التواصل اال  �شأن "خرق الثقة" وأن العالقات  بقوانني

 مع أي طالب غ�ي مسم�ح بها. 
 
 

ن للخطر �شكل خاص  األطفال الذين قد �كونون معرضني
 

ض ، والعزلــــــــــة ،    ض والتميــــــــــ�ي ي ذلــــــــــك التحــــــــــ�ي
ي ز�ــــــــــادة الضــــــــــعف ، بمــــــــــا �ض

هم. قــــــــــد �ســــــــــاهم عــــــــــدة عوامــــــــــل �ض  بعــــــــــض األطفــــــــــال أ�ــــــــــ�� عرضــــــــــة لإلســــــــــاءة واإلهمــــــــــال مــــــــــن غــــــــــ�ي
ض عـــــــــــن قبـــــــــــول أن اإلســـــــــــاءة �مكـــــــــــن أن تحـــــــــــدث ، وكـــــــــــذلك شخصـــــــــــ�ة الطفـــــــــــل الفـــــــــــردي ،  واالســـــــــــتبعاد االجتمـــــــــــا�ي ، وقضـــــــــــا�ا التواصـــــــــــل ، و�حجـــــــــــام بعـــــــــــض البـــــــــــالغني

 .اجات الصحة البدن�ة وظروف األ�واإلعاقة ، والعقل�ة. واحت�والسلوك ، 
 

ا لألطفال الذين هم:  ا خاص�  لضمان حصول جميع طالبنا ع� حما�ة متساو�ة ، سنع�ي اهتمام�
 ذوي االحت�اجات الخاصة أو ذوي االحت�اجات التعل�م�ة الخاصة. ●                

 مقدمو الرعا�ة الشباب. ● 
ر�ن من إ●  �ي والعنف أو احت�اجات الصحة العقل�ة للوالدين. المت�ض ض  ساءة استخدام الوالدين للمخدرات ، والعنف الم�ض
 طالبو اللجوء. ● 
ي سلوك�ات التنمر. ● 

 عرضة للتخ��ف أو االنخراط �ض
ي مسا�ن مؤقتة. ● 

 الذين �ع�شون �ض
 الع�ش أنماط ح�اة عابرة. ● 
ل�ة فوض��ة وغ�ي داع●  ض ي أوضاع م�ض

 مة. الذين �ع�شون �ض
 • . ض وسوء المعاملة ع� أساس العرق أو العرق أو الدين أو اإلعاقة أو النشاط الجن�ي  عرضة للتمي�ي
 )CSE(لخطر االستغالل الجن�ي لألطفال  عرضة● 
 عرضة لخطر االنجرار إ� التطرف. ● 

 



 

 

 
 

حما�ـــــــة المعلومــــــات والمـــــــوارد بلغــــــات المجتمـــــــع واألشـــــــكال تقــــــدم هـــــــذە القائمــــــة أمثلـــــــة عــــــ� الفئـــــــات الضـــــــع�فة ول�ســــــت شـــــــاملة. �شــــــمل االهتمـــــــام الخــــــاص تـــــــوف�ي 
ي �مكن الوصول إليها لألطفال ذوي االحت�اجات التواصل�ة.   الىت

 
 مبكرةالمساعدة ال

ي المســـــــاعدة المبكـــــــرة تقـــــــد� ي وقـــــــت الحـــــــق. تعـــــــىض
ي تع��ـــــــز رفاه�ـــــــة األطفـــــــال مـــــــن الـــــــرد �ض

م الـــــــدعم تــــــدرك المدرســـــــة أن تقـــــــد�م المســـــــاعدة المبكـــــــرة هـــــــو أ�ـــــــ�� فعال�ـــــــة �ض
ي قـــــــد  ي المدرســـــــة عـــــــ� مالحظـــــــة أي مخـــــــاوف �شـــــــأن األطفـــــــال والـــــــىت

ي أي وقـــــــت مـــــــن مراحـــــــل ح�ـــــــاة الطفـــــــل. يـــــــتم تـــــــدر�ب جميـــــــع مـــــــوظ�ض
بمجـــــــرد ظهـــــــور مشـــــــكلة ، �ض

ي تحد�د أنهم س�ستف�دون من المساعدة المبكرة. 
 �ساعد �ض

 
ا�ة مع األطفال وأول�اء األمور و  م المدرسة بالعمل بال�ش ض  األخرى من أجل:  الجهاتتل�ت

 
ي قد �ستف�د فيها األطفال و / أو أ�هم من المساعدة المبكرة. ت●   حد�د المواقف الىت
ضـــــــــع إجــــــــراء تقيــــــــ�م للحاجــــــــة إ� المســــــــاعدة المبكــــــــرة ؛ وتقــــــــد�م خــــــــدمات المســــــــاعدة المبكــــــــرة المســــــــتهدفة لتلب�ــــــــة االحت�اجــــــــات المقــــــــدرة للطفــــــــل وأ�تــــــــه ، وو ● 

ض نتائج الطفل. ستكون ا  لمدرسة مت�قظة �شكل خاص للحاجة المحتملة للمساعدة المبكرة ألي طفل: خطة عمل تركز ع� النشاط لتحسني
 ولد�ه احت�اجات إضاف�ة محددة ؛ أصحاب همم● 
 من ذوي االحت�اجات التعل�م�ة الخاصة. ● 
 مقدم رعا�ة شاب ؛● 
ي سلوك غ�ي اجتما�ي أو إجرا�ي ؛● 

 تظهر عل�ه عالمات االنخراط �ض
ي أ�ة �شكل ظروفها تحد�ات للط● 
�ي ؛�ض ض ض ، واإل�ذاء الم�ض ض للمواد المخدرة ، واعتالل الصحة العقل�ة لدى البالغني  فل ، مثل تعا�ي البالغني
 ظهور عالمات مبكرة ع� سوء المعاملة و / أو اإلهمال ● 
ي الفقــــــــرة ● 

ي االعتبــــــــار بعنا�ــــــــة ف�مــــــــا يتعلــــــــق بمــــــــ 6عرضــــــــة للخطــــــــر �شــــــــكل خــــــــاص بــــــــأي مــــــــن الطــــــــرق المحــــــــددة �ض
ي أعــــــــالە. �جــــــــب أن تؤخــــــــذ �ض

ن �جــــــــب أن �شــــــــارك �ض
 عمل�ة "المساعدة المبكرة". العمل�ة

 
ض الــــــــذين �عملــــــــون معهــــــــم. ومـــــــع ذلــــــــك ، إذا كــــــــان الق�ــــــــام بــــــــذلك �عـــــــرض الطفــــــــل لم��ــــــــد مــــــــن المخــــــــاطر ،  �جـــــــب أن �شــــــــمل الطفــــــــل واأل�ة وكــــــــذلك جميـــــــع المهنيــــــــني

ي اإلمـــــــــارات الع���ــــــــــة المتحـــــــــدة.  الجهـــــــــاتف�جـــــــــب اتخـــــــــاذ قـــــــــرارات المصــــــــــلحة الفضـــــــــ� ذات الصـــــــــلة ، بالتشـــــــــاور مــــــــــع 
كة �ض ي المشـــــــــ�ت

المدرســـــــــة احت�اجــــــــــات  وســـــــــتب�ت
الطفــــــــل وظـــــــروف األطفــــــــال الــــــــذين يتلقـــــــون المســــــــاعدة المبكــــــــرة ق�ــــــــد المراجعـــــــة المســــــــتمرة. إذا لــــــــم يتحســـــــن وضــــــــع الطفــــــــل و / أو لــــــــم يوافـــــــق والــــــــدا الطفــــــــل و / أو 

ــــــــا �شــــــــأن مــــــــا إذا كانــــــــ ت احت�اجــــــــات الطفــــــــل ستتصــــــــاعد بــــــــدون مســــــــاعدة. إذا كــــــــان األمــــــــر كــــــــذلك ، فقـــــــــد عــــــــ� بــــــــدء المســــــــاعدة المبكــــــــرة ، ستصــــــــدر المدرســــــــة حكم�
ور�ة.   تكون اإلحالة إ� الرعا�ة االجتماع�ة لألطفال �ض

 
  
   

 
 
 
 

 مساعدة األطفال ع� الحفاظ ع� سالمتهم           
 

ي اإلمـــــــارات الع���ـــــــة المتحـــــــدة عـــــــ� الهيئـــــــات الحكوم�ــــــة والمـــــــال�
ي ذلـــــــك عـــــــ�ب يــــــنص إطـــــــار التفتـــــــ�ش المـــــــدر�ي �ض

ض لضـــــــمان تعلـــــــ�م األطفـــــــال حـــــــول الحما�ـــــــة ، بمـــــــا �ض ني
نت ، من خالل فرص التدر�س والتعلم ، كجزء من توف�ي "منهج درا�ي واسع ومتوازن".   اإلن�ت

 
ة. تـــــــــم يـــــــــتم تعلـــــــــ�م األطفـــــــــال فهـــــــــم المخـــــــــاطر و�دارتهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل دروســـــــــنا اإلرشـــــــــاد�ة والتعل�م�ـــــــــة األخالق�ـــــــــة ، ومـــــــــن خـــــــــالل جميـــــــــع جوانـــــــــب الح�ـــــــــاة المدرســـــــــ�

ض ، العمــــــــل عــــــــ� ك�ف�ــــــــة تقل�ــــــــل هــــــــذە المخــــــــاطر  ي قــــــــد يواجهونهــــــــا ، و�ــــــــدعم مــــــــن المــــــــوظفني ي المخــــــــاطر الــــــــىت
أو تصــــــــم�م نهجنــــــــا لمســــــــاعدة األطفــــــــال عــــــــ� التفكــــــــ�ي �ض

ض جميــــــــع األطفــــــــال وتعــــــــزز الســـــــلوك المعقــــــــول بــــــــدً� مــــــــن الخــــــــوف أو القلـــــــق. يــــــــتم تعلــــــــ�م األطفــــــــال ك�ــــــــف   إدارتهـــــــا. المناقشــــــــات حــــــــول المخــــــــاطر تعمــــــــل عـــــــ� تمكــــــــني
نـــــــت ومعالجـــــــة يتـ�ــــــفون  نـــــــت ، ومخـــــــاطر مشـــــــاركة المحتـــــــوى والصـــــــور عـــــــ�ب اإلن�ت ـــــــا تـــــــذك�ي األطفـــــــال بانتظـــــــام �شـــــــأن األمـــــــان عـــــــ�ب اإلن�ت بط��قـــــــة مســـــــؤولة. يـــــــتم أ�ض�

ام لألطفـــــــال و�ـــــــتم �شــــــجيع الطـــــــالب نــــــت. تعمـــــــل المدرســـــــة باســــــتمرار عـــــــ� تع��ـــــــز روح االحــــــ�ت ي ذلـــــــك إجــــــراءات التنمـــــــر عـــــــ�ب اإلن�ت
عـــــــ� التحـــــــدث إ�  التنمــــــر ، بمـــــــا �ض

نـــــت لألطفـــــال الـــــذين   )Toot Toot(أحـــــد أعضـــــاء ف��ـــــق العمـــــل مـــــن اخت�ـــــارهم �شـــــأن أي مخـــــاوف قـــــد تكـــــون لـــــديهم. تـــــروج المدرســـــة لــــــ  كـــــأداة اتصـــــال عـــــ�ب اإلن�ت
ا لوجه.  ي التحدث وجه�

 قد ال �شعرون بالراحة �ض
 



 

 

 
 

ن بقض�ة حما�ة الطفل ن المعنيني  دعم الطالب واأل� والموظفني
 
 
ي األمر. عت�ب ت 

ض الذين يتورطون �ض ا إ� ال�رب والقلق للموظفني ا للطفل و�مكن أن يؤدي أ�ض� ا مدمر�  إساءة معاملة األطفال أمر�
 

ض من خالل:   سندعم الطالب وعائالتهم والموظفني
 

 أخذ جميع الشكوك واإلفصاحات ع� محمل الجد.  ●
ي جميع األطر  )DSLترشيح شخص متصل (عادًة ما �كون ●

 اف ع� اطالع وس�كون نقطة االتصال المرك��ة. والذي سيب�ت
ي المصالح.  ●

ض لتجنب أي تضارب �ض ض منفصلني ا الدعاء قدمه طالب ، فسيتم ترشيح أشخاص مرتبطني  عندما �كون أحد أعضاء هيئة التدر�س موضوع�
احة للتعامل مع الضيق  ● ض للحصول ع� وقت اس�ت  أو القلق. االستجابة بعاطفة ألي طلب من الطالب أو الموظفني
ض و ●  الجهات الحفاظ ع� ال��ة وتبادل المعلومات ع� أساس الحاجة إ� المعرفة فقط مع األفراد المعنيني
 تخ��ن السجالت �شكل آمن.  ●
●  . ي ها من سبل الدعم الخار�ب  تقد�م تفاص�ل خطوط المساعدة أو االستشارة أو غ�ي
ي حما�ة الطفل وا ●

 إلبالغ عن المخالفات والشكاوى واإلجراءات التأديب�ة. اتباع اإلجراءات المنصوص عليها �ض
 التعاون ال�امل مع الوكاالت القانون�ة ذات الصلة.  ●

 
 

 إجراءات الشكاوى
 

ي 
ا �شأن الممارسات السيئة تجاە الطالب الذي لم �صل �ض � الحد األدىض  البدا�ة إسيتم اتباع إجراءات الشكاوى الخاصة بنا عندما يث�ي الطالب أو أحد الوالدين قلق�
ض إلجراءات حما�ة الطفل. �شمل األمثلة ع� الممارسات السيئة انتقاء الطالب �شكل غ�ي عادل أو محاولة إذالله أو التنمر أو التقل�ل من  شأن الطالب أو التمي�ي

 . ض ي عرض معلومات  ضدە بط��قة ما. تتم إدارة الشكاوى من قبل المدير وأعضاء آخ��ن من ف��ق الق�ادة العل�ا والمحافظني
ح إلجراء الشكاوى �ض ض �ش يتم تضمني

 الفصل ألول�اء األمور والطالب. 
 

ض بموجب س�اسة المالحظات والشكاوى بالمدرسة: س�اسة المالحظات والشكاوى  يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة من الموظفني
 

ي تتصاعد إ� مشكلة تتعلق بحما�ة الطفل ب ا إدارة الشكاوى الىت ي المدرسة. ستتم تلقائ��
 موجب إجراءات حما�ة الطفل �ض

 
 
 

 
 

ن مخاوف �شأن زم�ل )اإلبالغصافرة االنذار(  : إذا كان لدى الموظفني
 

ض �سلوك الزمالء  ض المهتمني ض  -إن الموظفني ض الزائ��ن والمتطوعني ي ذلك المهنيني
ي موقف صعب للغا�ة. قد �شعرون  -بما �ض

تجاە الطالب يتم وضعهم بال شك �ض
ض أن رفاه�ة الطفل  بالقلق من أنهم أساءوا فهم الموقف وسوف يتساءلون عما إذا كان التق��ر �مكن أن �عرض مهنة زم�ل للخطر. �جب أن يتذكر جميع الموظفني

 أمر بالغ األهم�ة. 
 

ي البدا�ة ���ة ، و�جراء ت
ض من إثارة المخاوف أو االدعاءات ، �ض ي المدرسة الموظفني

 حقيق حساس. تمكن س�اسة اإلبالغ عن المخالفات �ض
 

ض اإلبالغ عن جميع المخاوف �شأن الممارسات السيئة أو إساءة معاملة األطفال المحتملة من قبل الزمالء  ي ذلك ما قد يبدو مخالفات  -ُيتوقع من الموظفني
بما �ض

وثقافة آمنة �ح�ي األطفال و�قلل من مخاطر إ� المدير ، لتسه�ل التدخل المبكر من أجل الحفاظ ع� الحدود المناسبة  -�س�طة لقواعد السلوك بالمدرسة 
ي المدرسة. 

 اإلساءة الجس�مة �ض
 

 



 

 

 
 
 
 

 ماري دون��ي إ�:  -�جب اإلبالغ عن أي مخاوف أو شكاوى �شأن رئ�س المدرسة االبتدائ�ة 
 

                                          Giles Pruett - Executive Principal of Arcadia 

 

Email: giles.pruett@arcadia.sch.ae 

Phone number:0564331763 

 جا�لز بروت إ�:  -�جب اإلبالغ عن أي مخاوف أو شكاوى �شأن المدير التنف�ذي 

Navin Valrani, 

 

 

 
 

Email: navin.valrani@arcadia.sch.ae 
Phone number: 0566440410 

 
ن  بحقاالدعاءات   الموظفني

 
ا ، ع� الرغم ا تمام� ض ، �جب اتباع اإلجراءات المحددة. من النادر أن �قدم الطفل ادعاًء كاذب� من حدوث سوء فهم وسوء  عندما يتم تقد�م ادعاء ضد أحد الموظفني

 تفس�ي لألحداث. 
 

ا قد �قدم الطفل  ا جس�م� ض �شكلون خطر� . ومع ذلك ، �جب أن نقبل أن بعض المهنيني ي
ي الحق��ت

ا من �سم�ة الجاىض ا ادعاًء ضد طرف بريء ألنهم �خافون جد�  أ�ض�
 ع� الطالب و�جب علينا الت�ف �شأن كل ادعاء. 

 
ض الذين هم موض�ع ادعاء أن يتم التعامل مع قضيتهم �شكل عادل و��ــــع ومتسق وأن   يتم إطالعهم ع� التقدم المحرز. �حق للموظفني
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ض عن العمل ح ي بعض الحاالت ، قد يتم إ�قاف الموظفني
ي بدائل التعليق. ومع ذلك ، �ض

ا النظر �ض ي وسيتم دائم�
ا�ض �ث �عت�ب ذلك أفضل التعليق ل�س الخ�ار االف�ت

ي االدعاءات �شكل عادل و��ــــع ومتسق وحما�ة جميع األطراف. 
ي حالة التعليق ، ستوفر المدرسة الدعم واالتصال المحدد لعضو  ط��قة لضمان التحقيق �ض

�ض
 ف��ق العمل. 

 
 
 

ي قد تؤدي إ� التعرف  DSLكما هو مذكور أعالە ، �جب إبالغ  ض بأن ��ش المواد الىت ض وأول�اء األمور والمحافظني . يتم تذك�ي الموظفني ض بجميع االدعاءات ضد الموظفني
ي ذلك المحتوى المنشور ع� مواقع التواصل ع� المعلم موض�ع االدعاء محظور بم

وجب القانون. �شمل الن�ش المحادثات الشف��ة أو ال�تابات ، بما �ض
 .  االجتما�ي

 
ي المدرسة أو االدعاءات التار�خ�ة. 

ض الذين توقفوا عن العمل �ض طة باالدعاءات المتعلقة بالموظفني  سيتم إبالغ ال�ش
 

ا لس�اسة الحما�ة ، ستبذل المدرسة  ي ادعاء ما أو النظر ف�ه. وفق�
 قصارى جهدها للحفاظ ع� ال��ة والحما�ة من الدعا�ة غ�ي المرغوب فيها أثناء التحقيق �ض

 
 

ن   تدر�ب الموظفني
 

ض ع� تدر�ب لتمكينهم من التعرف ع� العالمات المحتملة لسوء المعاملة واإلهمال واالستغالل ومعرفة ما  لق�ام به �جب ا من المهم أن �حصل جميع الموظفني
 إذا كانت لديهم مخاوف. 

 
ا خالل التع��ف الذي س�شمل:  ح� ض �ش  سيتل�ت الموظفون الجدد الذين س�كونون ع� اتصال مبا�ش مع األطفال والمتطوعني

 
ي المدرسة. ● 

 س�اسة حما�ة الطفل وحمايته �ض
 عالمات وأعراض سوء المعاملة واإلهمال. ● 
 همال من قبل الطفل. االستجابة لل�شف عن سوء المعاملة أو اإل● 
 إعداد التقار�ر وترتيبات التسج�ل. ● 
 مدونة قواعد السلوك● 
 . DSLتفاص�ل ● 

 
ي المدرسة. ستتم مشاركة س

ض أو المحافظ أو المتط�ع الذي له اتصال مبا�ش مع األطفال �ض ح كل ما سبق قبل أي عضو جد�د من الموظفني �اسة الحما�ة سيتم �ش
ي المدرسة ومد

ي العمل ، وسُ�طلب منهم بعد ذلك التوقيع ع� يونة قواعد السلوك كجزء من تدر�ب الحما�ة الذي وحما�ة الطفل �ض
تم تلق�ه قبل اليوم األول �ض

ض والمحا ض والمتطوعني ض وتتعهد باالمتثال لها. سيتل�ت جميع الموظفني ا مناساتفاق�ة ال��ة وعدم اإلفصاح لتأ��د قراءتهم وفهمهم. كال الس�استني ض تدر�ب� ا فظني ب�
ي وا ا) خالل أ�ام التط��ر المهىض ي مجال الحما�ة وحما�ة الطفل وتحديثات مواض�ع�ة حسب االقتضاء (ع� األقل سن���

ا بانتظام �ض
�
ث ي وُمحدَّ

لمناقشات المنتظمة �ض
و�دهم بالمهارات والمعرفة الالزمة لحما�ة األطفال �شكل فعال بما يتما�ش مع إرشادات دول ض ض ، ل�ت ة اإلمارات الع���ة المتحدة وأي متطلبات اجتماعات الموظفني

 مدؤسة أركاد�ا . من 
 

ض الذي �قدمه  DSLs / DDSLالتدر�ب الخاص بـ  DDSLو  DSLس�ح�ض  ا والتدر�ب التنش��ي كل عامني ض حديث� وس�شمل هذا التدر�ب معلومات  .BSMEالمعينني
ض الوكاالت. باإلضافة إ� ذلك ، س� كة بني ا ع� األقل لموا�بة أي تطورات ذات صلة  DSLقوم محدثة حول اإلجراءات المش�ت بتحد�ث معارفهم ومهاراتهم سن���

ض بالمخاطر  ي المستمر. سيتم توع�ة جميع الموظفني ض الوكاالت كجزء من التط��ر المهىض ك بني ا�دة لسوء بدورهم وسيتم دعمهم للوصول إ� التدر�ب المش�ت ض الم�ت
ي ذلك 

األطفال ذوي االحت�اجات التعل�م�ة الخاصة واإلعاقات ، ورعا�ة األطفال ومقد�ي الرعا�ة الصغار والمخاطر المعاملة ع� مجموعات معينة ، بما �ض
ي ذلك االستغالل الجن�ي لألطفال والتطرف. 

 المرتبطة بقضا�ا حما�ة محددة بما �ض
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ا وستضمن المدرسة باإلضافة إ� ذلك ، س�ح�ض مدير المدرسة (و / أو قادة المدرسة اآلخ��ن حسب 
�
االقتضاء) وحا�م واحد ع� األقل تدر�ب توظ�ف أ��� أمان

ا خالل السنوات الثالث الماض�ة. 
�
�ة قد ح�ض تدر�ب توظ�ف أ��� أمان  أن الموارد الب�ش

 
ة حما�ة الزوار ودل�ل ج�ب الحما�ة للزوار  و  سيتمكن موظفو اإلمداد والموظفون ا مع أمناء األقسام الزائرون اآلخرون من الوصول إ� ��ش .وهذا متاح أ�ض�

 واالستقبال. 
 
 

ن  ن الموظفني  تعيني
 

ا_ال
�
ي س�اسة منفصلة: س�اسة التوظ�ف األ��� أمان

. تم تضمينها �ض ض ض الموظفني ،  2021نت�جة النهائ�ة_ من أجل حما�ة األطفال ، تطبق أركاد�ا إجراءات صارمة لتعيني
ي تتم مراجعتها وتحديثها بانتظام. �خضع جمي طة المحل�ة. والىت ض لفحص ال�ش ض المحليني  ع الموظفني

 
ض تقد�م  �ني ض المغ�ت طة البلد الذي �أتون منه باإلضافة إ� شهادة فحص من �جب ع� جميع الموظفني �جب أن �كون الموظفون ع� درا�ة بالتوجيهات الصادرة  �ش

اير  ا من ف�ب  . 2015عن وزارة التعل�م �شأن عدم األهل�ة عن ط��ق االرتباط اعتبار�
 

" بالعمل مع األطفال.  ض ض "اآلمنني " والسماح للمتطوعني ض ض "آمنني  �س� مدرستنا لضمان بذل قصارى جهدنا لتوظ�ف موظفني
 
 

ض سوف:  ا أن جميع المتقدمني
�
ي التوظ�ف األ��� أمان  �عىض

 
ي ذلك التار�ــــخ. اأ�م● 

ح أي ثغرات �ض ي و�ش
ي تتضمن تار�خهم الوظ��ض  ل استمارة الطلب الىت

ض من  اعالم●  ي ذلك واحد ع� األقل �مكنه التعليق ع� مدى مالءمة مقدم الطلب للعمل معه المراجعاثنني
 ، بما �ض

 األطفال. 
 تقد�م دل�ل ع� اله��ة والمؤهالت. ● 
 ● .  إذا كانت الوظ�فة المعروضة ستخضع للتدقيق ومنع الش�كات ذات الصلة ببلدهم األص�ي
ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة. إذا عرضت عل�ك الوظ�فة ، �جب تقد�م ● 

ي العمل �ض
 دل�ل ع� حقهم �ض

ي القائمة المخت�ة. . ● 
ض من قادة المدرسة ع� األقل ، إذا تم اخت�ارهم �ض  إجراء مقابلة مع لجنة مؤلفة من اثنني

 
 
 

 :  ستقوم المدرسة بما ��ي
 

ي المدرسة تتضمن وص● 
ي ومواصفات شخص�ة ألدوار �ض

ا لمسؤول�ة صاحب الدور عن الحما�ة. تأ�د من أن كل وصف وظ��ض  ف�
 التحقق من الل�اقة العقل�ة والبدن�ة المفضلة للمرشح للق�ام بمسؤول�ات عمله. ● 
 ● . ض ض الداخليني ي ذلك المرشحني

ض المختار�ن ، بما �ض  الحصول ع� مراجع لجميع المرشحني
ض الذين عاشوا أو عملوا خارج د●   ولة اإلمارات الع���ة المتحدة. إجراء فحوصات إضاف�ة أو بد�لة للمتقدمني
ض لوظائف التدر�س ال �خضعون ألمر حظر صادر عن بلد المنشأ. ●   التأ�د من أن المتقدمني

ض الجدد لدورة توجيه�ة تتضمن التعرف ع� س�اسة حما�ة الطفل وحمايته وقواعد السلوك بالمدرسة ض والمتطوعني  . س�خضع جميع الموظفني
 

ض التو  ض ع� جميع الموظفني  قيع للتأ��د ع� حصولهم ع� �سخة من س�اسة حما�ة الطفل وحمايته ومدونة قواعد السلوكيتعني

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ض إما من قبل المدرسة أو من قبل مزود التدر�ب ، والذي سي   ض المتدر�ني تم الحصول تحصل المدرسة ع� تأ��د خ�ي من وكاالت التور�د سيتم فحص المعلمني
ي منه.   ع� تأ��د   كتاىب

 
ي المدرسة و 

ي قاموا ب�جراء جميع الفحوصات المناسبة �شكل مرض� ف�ما يتعلق باألفراد الذين �قدمونهم للعمل �ض ي كانت المدرسة ومنظمات الطرف الثالث الىت الىت
 .  ستضطلع بها إذا كانوا يوظفون الفرد �شكل مبا�ش

 
ي تم  إجراؤها وتضمن االحتفاظ بالسجل.  تحتفظ المدرسة �سجل مركزي واحد لفحوصات التوظ�ف الىت

 
 

 مجلس االمناء
 

ط�ة معززة.  العضاءس�خضع جميع ا  لفحوصات �ش
 
 
 

ن   المتطوعني
 

ي المدرسة والتواصل مع الطالب. تحت أي ظرف من الظروف ، لن يتم ترك المتط�ع الذي لم يتم 
فحصه س�خضع المتطوعون لفحوصات تتناسب مع عملهم �ض

اف أو  ي �شاط منظم.  �شكل مناسب بدون إ�ش
 ُ�سمح له بالمشاركة �ض

 
 

اف  متطوعون تحت اإل�ش
 

ا  ا تتناسب مع دورهم ، وفق�
�
ي �شاط منظم س�خضعون لفحوصات توظ�ف أ��� أمان

اف ول�سوا �ض لعمل�ة المتطوعون الذين �عملون فقط بقدرة خاضعة لإل�ش
 . ي

 تقي�م المخاطر بالمدرسة والتوج�ه القانوىض
 
 

 المقاولون
 

ض الذين لم �خضعوا للفحوصات تتحقق المدرس طة عند االقتضاء. لن ُ�سمح للمقاولني ي الموقع وتطلب فحوصات ال�ش
ض �ض ض العاملني ة من ه��ة جميع المقاولني

ي �شاط منظم. 
اف أو �ض  بالعمل بدون إ�ش
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 تدو�ن ما ق�ل أو لوحظ ع� الفور ، والتار�ــــخ والوقت والتوقيع باستخدام القلم ●  
ا إ� بوابة ●   ول�ن �جب االحتفاظ بالمالحظات األصل�ة My Concern�مكن إضافة هذا الحق�
أو تط�ح أسئلة إرشاد�ة. من الناح�ة المثال�ة ، حاول أن �كون هناك شخص آخر �ستمع إذا كان الشخص / الطفل �قوم بال�شف. (ال  ال �ستخدم المطالبات● 

ا بالحفاظ ع� ال�).   أبد�
ً

 تعد طف�
 ●" ي

ي المدرسة (رئ�س المدرسة االبتدائ�ة) باستخدام "مخاو�ض
ض �ض  أبلغ عن الحادث لقائد الحما�ة المعني

اشارك مع ●   ممرضة المدرسة من أجل تحد�ث السجالت الصح�ة ، إذا كان ذلك مناسب�
اك كل الدعم المتاح. ●  ي إ�ش

ا �ض ا ، شارك أفعالك مع الطفل والوالد. قد �كون الف��ق حول اجتماع الطفل مف�د�  حيثما كان ذلك مناسب�
ض أو أحد الوالدين أو أي شخص آخر يت●   بع اإلجراءإذا تم تقد�م ادعاء �شأن أحد الموظفني
 إذا تم تقد�م ادعاء �شأن رئ�س المدرسة االبتدائ�ة ، فقم ب�بالغ أحد أعضاء مجلس إدارة المدرسة● 

 
ا توثيق ذلك و�بالغ ممرضة المدرسة. السجل: الوقت الذي تم مالحظته ، �ش  ا بكدمة أو إصابة من أي ن�ع ، ف�جب دائم� ح الطفل ، المنطقة إذا وصل الطفل مصاب�

ي بعض المواق المحددة ،
ف تم تقد�م مظهر اإلصابة (األلوان الواقع�ة ، الحجم) ، �مكن إ�مال نموذج الجسم ، إذا اتصلت ممرضة المدرسة المناسبة بالوالدين ، �ض

ل�ة.  ض  إرشادات السالمة الم�ض
 
 
 

ا ب ي االعتبار خالل هذا اإلجراء أمر�
ا ما �كون وضع سالمة الطفل �ض ا حول الطفل! دائم�  . الغ األهم�ةكن متمركز�

 
 

ي ، واالعتداء الجن�ي واإلهمال
 االعتداء الجسدي هناك أر�ــع فئات من اإلساءة: اإلساءة الجسد�ة ، واالعتداء العاط�ن

 
ب ، أو  ي قد �شمل ال�ض أو الخنق ، أو التسبب بأي شكل آخر  ، أو الر�ي ، أو التسمم ، أو الحرق ، ، أو الغرق ، الهز اإل�ذاء الجسدي هو شكل من أشكال اإلساءة الىت

ا عندما �قوم أحد الوالدين أو مقدم الرعا�ة باختالق أعراض المرض أو التح�� ض المتعمد له من أشكال األذى الجسدي للطفل. قد �حدث األذى الجسدي أ�ض�
ي 
 الغالب ع� أنه مرض مصطنع أو مستحث). ع� الطفل (كان هذا ُ�طلق عل�ه اسم متالزمة ما�شاوزن بالوكالة ، ول�ن ُ�شار إل�ه اآلن �ض
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 سوء المعاملة العاطف�ة

ي 
ي آثار ضارة شد�دة ومستمرة ع� النمو العاط�ض

اإلساءة العاطف�ة �ي سوء المعاملة العاطف�ة المستمرة للطفل مثل التسبب �ض
ي للطفل. قد يتضمن نقل الطفل إ� أنه ال ق�مة له أو أنه غ�ي محبوب ، أو غ�ي مالئم  ، أو ال �ح�ض بالتقدير إال بقدر ما �لىب

ا أو "السخ��ة" مما �قوله أو ك�ف  ا للتعب�ي عن آرائه أو إسكاته عمد� احت�اجات شخص آخر. قد �شمل عدم منح الطفل فرص�
ي يتم فرضها ع� األطفال. قد �شمل هذە ا لتفاعالت يتواصل. قد �ظهر العمر أو التوقعات غ�ي المالئمة من الناح�ة التطور�ة الىت

ي 
ي تتجاوز القدرة التنم��ة للطفل ، باإلضافة إ� الحما�ة الزائدة والحد من االستكشاف والتعلم ، أو منع الطفل من المشاركة �ض الىت

ي ذلك التنمر 
. قد ينطوي ع� رؤ�ة أو سماع إساءة معاملة شخص آخر. قد �شمل التنمر الخط�ي (بما �ض التفاعل االجتما�ي الطب��ي

ي شعور األطفال بالخوف أو التعرض للخطر �شكل متكرر ، أو استغالل األطفال أو فسادهم. �دخل ع�ب اإلن�ت 
نت) ، مما يتسبب �ض

ي جميع أنواع سوء معاملة الطفل ، ع� الرغم من أنه قد �حدث بمفردە. 
ض من اإلساءة العاطف�ة �ض  مستوى معني

 
 
 
 
  

 الجسدي العنف 

 

ورة ع� مستوى  ينطوي االعتداء الجن�ي ع� إجبار أو  ي أ�شطة جنس�ة ، وال تنطوي بال�ض
إغراء طفل أو شاب ع� المشاركة �ض

ي ذلك االعتداء عن 
عاٍل من العنف ، سواء كان الطفل ع� درا�ة بما �حدث أم ال. قد تتضمن األ�شطة االتصال الجسدي ، بما �ض

قة مثل االستمناء والتقب�ل والفرك واللمس ط��ق اإل�الج (ع� سب�ل المثال ، االغتصاب أو الجنس الفموي) أو األف عال غ�ي المخ�ت
ي إنتاجها ، أو مشاهدة 

ي النظر إ� الصور الجنس�ة أو �ض
اك األطفال �ض ا أ�شطة عدم االتصال ، مثل إ�ش خارج المال�س. قد �شمل أ�ض�

ا أو رعا�ة الطفل ي ذلك  األ�شطة الجنس�ة ، أو �شجيع األطفال ع� الت�ف بطرق غ�ي مالئمة جنس��
ا لسوء المعاملة (بما �ض استعداد�

ا أن ترتكب أفعال االعتداء الجن�ي ،  ض فقط. �مكن للمرأة أ�ض� نت). االعتداء الجن�ي ال يرتكب من قبل الذكور البالغني عن ط��ق إن�ت
 مثلها مثل األطفال اآلخ��ن. 

 
 االهمال

ي تلب�ة االحت�اجات الجسد�ة و / أو ال
نفس�ة األساس�ة للطفل ، والذي من المحتمل أن يؤدي إ� اإلهمال هو الفشل المستمر �ض

ة لصحة الطفل أو نموە. قد �حدث اإلهمال أثناء الحمل نت�جة تعا�ي األم للمواد. بمجرد والدة الطفل ، قد يؤدي  إعاقة خط�ي
 : ي

 اإلهمال إ� فشل أحد الوالدين أو مقدم الرعا�ة �ض

ل أو الهجران) ●  ض ي ذلك االستبعاد من الم�ض
ي من الطعام والملبس والمأوى (بما �ض

 توف�ي ما �ك�ض

ي أو الخطر ● 
 حما�ة الطفل من األذى الجسدي والعاط�ض

 ● ( ض ي ذلك استخدام مقد�ي الرعا�ة غ�ي المناسبني
اف المناسب (بما �ض  ضمان اإل�ش

ا إهمال أو عدم االستجابة الحت�اجات الطفل العاطف�ة ضمان الوصول إ� الرعا�ة الطب�ة المناسبة أو ال●  عالج. وقد �شمل أ�ض�
 األساس�ة. 

 

ا لحما�ة األطفال (حكومة جاللة الملك ،   ). 2015التع��فات مأخوذة من العمل مع�
 



 

 

 
 

 

ات سوء المعاملة  مؤ�ش

�ف أو  ض ك� العظام الناتج عن االعتداء الجسدي أو   تحدد العالمات الجسد�ة بعض أنواع اإلساءة ، ع� سب�ل المثال ال�دمات أو ال�ض
ا  . �عد التعرف ع� العالمات الجسد�ة أمر� ي

اف غ�ي ال�ا�ض ي يتعرض لها الطفل أثناء تعرض الطفل لإل�ش الجن�ي ، أو اإلصابات الىت
ا �سبب شعورهم بالخجل أو اإلحراج ، ة إلخفاء اإلصابات ، غالب� ا كب�ي ا ، ح�ث قد يبذل األطفال جهود� أو أن المعتدي قد هدد  معقد�

ي أن �صنف اإلصابات إ�  ا ع� أي شخص ل�س لد�ه تدر�ب طىب وا". كما أنه من الصعب جد� بم��د من العنف أو الصدمة إذا "أخ�ب
ات  ا بمجموعة المؤ�ش وري أن �كون الموظفون ع� درا�ة أ�ض� . لهذە األسباب ، من ال�ض ض ي أو متعمد بأي درجة من ال�قني

عر�ض
. السلوك�ة لسو  ض  ء المعاملة واإلبالغ عن أي مخاوف إ� قائد الحما�ة المعني

 
. 
ض مسؤول�ة اإلبالغ عن مخاوفهم. ل�س من مسؤوليتهم التحقيق أو تق��ر ما إذا كان الطفل قد تعرض لسوء  تقع ع� عاتق الموظفني

 المعاملة. 
 �جوز للطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة أو اإلهمال: 

 
 أو كسور أو إصابات أخرى ؛ كدمات أو ن��ف أو حروق●  
 تظهر عل�ه عالمات األلم أو عدم الراحة. ● 
ي الطقس الحار ؛● 

ض مغطاة ، حىت �ض ض والساقني  إبقاء الذراعني
 أو السباحة ؛ PEالقلق �شأن التغي�ي من أجل ● 
ث ؛●   تبدو غ�ي مهذب وغ�ي مك�ت
 تغي�ي عاداتهم الغذائ�ة ؛● 
ي تك��ن صداقات أو ال● 

 حفاظ عليها ؛�جدون صع��ة �ض
 يبدو خائفا. ● 
 التهور ف�ما يتعلق �سالمتهم أو سالمتهم ؛● 
 إ�ذاء النفس ؛● 
ا ما يتغ�ب عن المدرسة أو �صل متأخرا ؛●    كث�ي
ل ؛●  ض ي العودة إ� الم�ض

 إظهار عالمات عدم الرغبة �ض
ي السلوك ● 

ي ، أو من سع�د الحظ إ� اال�سحا -إظهار تغي�ي �ض
 ب ؛من الهدوء إ� العدواىض

 سلطة التحدي ؛● 
 عدم االهتمام بعملهم المدر�ي ؛● 
 التعب أو اال�شغال باستمرار ؛● 
 احذر من االتصال الجسدي ؛● 
 المشاركة أو المعرفة �شكل خاص بالمخدرات أو ال�حول ؛ و / أو● 
 مرحلة نموهم. إظهار المعرفة أو السلوك الجن�ي بما يتجاوز ما هو متوقع عادة بالنسبة ألعمارهم و / أو ● 
ا ع� أ�ة الطفل●  ض تعرفوا مؤخر�  الحصول ع� هدا�ا مثل النقود أو الهاتف المحمول من "أصدقاء" جدد أو بالغني

 

ا ع� سوء المعاملة. �جب النظر إليها ع� أنها جزء من بانوراما   قاطع�
ً

ها ، دل�� ات الفرد�ة ، بمعزل عن غ�ي ا ما تقدم المؤ�ش نادر�
ا. وستساعد كل  ي قدم�

ي تحد�د ك�ف�ة الم�ض
ة �ض  معلومة صغ�ي

ا أن �قوم الموظفون باإلبالغ عن جميع مخاوفهم ، مهما كانت �س�طة أو غ�ي مهمة قد �عتقدون أنها كذلك  فهم ال  -من المهم جد�
ي خطر. 

 �حتاجون إ� "دل�ل قاطع" ع� أن الطفل �ض
   
 

 
 
 
 



 

 

 
 تأث�ي اإلساءة

ي التقل�ل من تأث�ي إساءة
معاملة األطفال و�همالهم واستغاللهم. يتعا�ض العد�د من األطفال �شكل ج�د و�واصلون ع�ش ح�اة  ال ينب�ض

ض يتفقون ع� أن الندوب العاطف�ة ال تزال موجودة ، مهما كانت  ض البالغني صح�ة وسع�دة ومنتجة ، ع� الرغم من أن معظم الناجني
ا. بالنسبة لبعض األطفال ، �كون الشفاء ال ي طفولتهم و�لوغهم بالقلق أو مدفونة ج�د�

ا عن متناولهم ، وقد يتسم با�ت تام بع�د�
اال�تئاب ، و��ذاء الذات ، واضطرابات األ�ل ، و�ساءة استخدام ال�حول والمواد المخدرة ، والعالقات غ�ي المتكافئة والمدمرة ، 

 والعالقات الطب�ة أو النفس�ة ط��لة األمد الصع��ات. 

 

 : سلوك وانضباط الطالب

�ة ف�ما يتعلق بتوقعات سلوك الطالب واالنضباط. ال يتم استخدام  م أركاد�ا بجميع إرشادات هيئة المعرفة والتنم�ة الب�ش ض تل�ت
ي من أي ن�ع ع� الطالب. �جب أن يتجنب الموظفون الذين �عملون مع األطفال الصغار حمل األطفال ، والتقاط 

العقاب البدىض
ض  ي غرفة مغلقة مع طفل. �جب استخدام التدخل الجسدي / التقي�د من  األطفال إال إذا كانوا متضا�قني

وتجنب البقاء بمفردهم �ض
. �جب أن �ستخدم جميع تداب�ي التقي�د الحد األدىض من القوة الالزمة ، من أجل منع إلحاق األذى  ض فقط كمالذ أخ�ي قبل الموظفني

 .  ocx2021.d Policy Restraintأو اإلصابة بالطفل. س�اسة التقي�د 
 

ا التعامل مع  . �جب دائم� ي
ي أو غ�ي اللف�ض

ي �ستخدمون فيها التواصل اللف�ض �جب أن �كون الموظفون ع� درا�ة بالطب�عة الىت
امه لذاته. (انظر س�اسة السلوك)  إجراءات التأد�ب بط��قة تح�ي كرامة الطفل واح�ت

 
ر بطفل ، ي �شكل أي شكل من  أي إجراءات سلوك أو تأد�ب غ�ي مناسبة تؤدي إ� إلحاق �ض من قبل أحد أعضاء ف��ق العمل ، والىت

 أشكال اإلساءة ، ستؤدي إ� اتخاذ إجراءات تأديب�ة. 
 
 

 االجراء
 

ا ع� موقف "�مكن  ي أي مدرسة أن �صبح ضح�ة لسوء المعاملة. �جب أن �حافظ الموظفون دائم�
ي أي عائلة �ض

�مكن ألي طفل �ض
 أن �حدث هذا هنا". 

 
: النقاط الرئ�س�ة  ض تذكرها عند اتخاذ اإلجراءات �ي ي �جب ع� الموظفني  الىت

 
 . �حدد المعلم / الموظف القلق و�وثق سبب اإلحالة1
ع� الفور إذا كان هناك دل�ل ع� االعتداء الجسدي أو الجن�ي و�التأ��د بحلول نها�ة DSL. سيتم بعد ذلك إبالغ هذا القلق إ� 2

 اليوم
 ال تبدأ التحقيق الخاص بك● 
 ال تناقش المشكلة مع الزمالء أو األصدقاء أو العائلة -شارك المعلومات ع� أساس الحاجة إ� المعرفة فقط ● 
ا أو بحاجة إ� استخالص المعلومات●   اطلب الدعم لنفسك إذا كنت متوتر�

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ا برفاه�ة الطالب ن مهتم�  إذا كان أحد أعضاء هيئة التدر�س أو المتطوعني
 

". ر�ما تغ�ي سلوك  ي
ي خطر ول�ن ل�س لد�ه دل�ل "حق��ت

ي أن الطالب قد �كون �ض
ستكون هناك مناسبات قد �شك فيها الموظفون �ض

ا تكشف عن االرتباك أو الضيق أو ر�ما لوحظت عالمات  ا أو أشعار� الطالب ، وقد تكون أعمالهم الفن�ة غ��بة ، وقد �كتبون قصص�
ي هذە 

ي جسد�ة ول�ن غ�ي حاسمة. �ض الظروف ، س�حاول الموظفون إعطاء الطالب فرصة التحدث. قد تكون العالمات الىت
الحظوها ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل ، ع� سب�ل المثال انتقال أحد الوالدين أو وفاة حيوان أل�ف أو إصابة الجد 

ع� ما يرام أو إذا كان ب�مكانهم المساعدة بأي  بمرض شد�د أو وق�ع حادث. من الج�د أن �سأل الموظفون الطالب عما إذا كانوا 
ض اإلبالغ عن هذە المخاوف إ�  ا ألي مخاوف أخرى تتعلق برفاه�ة الطفل. ستتم  DSLشكل من األشكال. �جب ع� الموظفني وفق�

ي الحد األدىض لتدخل حما�ة الطفل من خالل عمل�ة المساعدة المبكرة وسوف يناقش  ي ال تلىب هذا األمر مع  DSLإدارة المخاوف الىت
ض الذين يتعاملون مع الطفل إذا لزم األمر.  ض المعنيني  الموظفني

 
ن   إذا كشف الطالب ألحد أعضاء هيئة التدر�س أو المتطوعني

 
ي علـيهم قـد عتـديتطلب األمر ال�ث�ي من الشجاعة للطفل لل�شف عن تعرضه لسوء المعاملة. قد �شعرون بالخجل ، خاصة إذا كانت اإلساءة جنس�ة. قـد �كـون الم

ي بعــض األح�ـــ
ي ال�بــار. أو قـــد �عتقــدون ، أو ق�ــل لهـــم ، أن اإلســاءة �ي خطــأهم. �ض

وا ذلــك. ر�مــا فقـــدوا كــل الثقــة �ض ان قــد ال �ــدركون أن مـــا هــددوا بمــا ســ�حدث إذا أخـــ�ب
ـــء. إذا تحــدث طالـــب إ� أحــد أعضـــاء ف��ــق العمـــل حــول أي مخـــاطر عـــ� ســالمته أو رفاهيتـــه ، فســ�حتاج الم وظـــف إ� إخبــار الطالـــب بأنــه �جـــب عل�ـــه �حــدث م�ي

. إذا قفــزوا عــ� الفــور ، -تم��ــر المعلومــات  ي ون فيهــا الطالــب أن هــذە مســألة تتعلــق بــالحكم المهــىض ي �خــ�ب ض بالحفــاظ عــ� األ�ار. النقطــة الــىت فقــد  ال ُ�ســمح للمــوظفني
 . فقد �شعر الطالب أنه قد تم تضل�له لل�شف عن أ��� مما كان س�فعله بخالف ذلك�عتقد الطالب أنهم ال ي��دون االستماع ول�ن إذا تركوا حىت نها�ة المحادثة ، 

 
 :  أثناء محادثاتهم مع الطالب ، س�قوم الموظفون بما ��ي

 
 السماح لهم بالتحدث بح��ة● 
ي رد الفعل ● 

ام الهدوء وعدم المبالغة �ض ض  قد يتوقف الطالب عن التحدث إذا شعر أنه يزعج مستمعه -ال�ت
ي التحـدث  -إ�ماءات مطمئنة أو كلمات ت��ــــح أعط ● 

ـء الصـحيح �ض ي ا لحدوث هذا" ، "أر�د المساعدة" ، "هـذا لـ�س خطـأك" ، "أنـت تفعـل ال�ش "أنا آسف جد�
"  م�ي

 �جب أن يتذكر الموظفون مدى صع��ة ذلك ع� الطالب -ال تخف من الصمت ● 
ي حدث فيها هذا ، وما إذا كانمثل عدد ا -ال �سأل تحت أي ظرف من الظروف أسئلة استقصائ�ة ●   لمرات الىت

ي كـــل هــذا (ومــع ذلــك ، مـــن المعقــول طــ�ح أســـئلة لتوضــيح الفهــم ودعــم اإلحالـــة ذات المغــزى إذ
ــا ، أو مـــا رأي والــدة الطالــب �ض ا كــان ذلـــك �حــدث لألشــقاء أ�ض�

ا ، ع� سب�ل المثال ، مىت حدث هذا ، وأين حدث هذا؟)  مطل���
ي الوقت المناسب أخ�ب ال● 
 طالب أنه من أجل مساعدتهم ، �جب أن �قوم أحد أعضاء هيئة التدر�س بتم��ر المعلومات�ض
ء غ�ي م��ــــح لطفل تعرض لسوء المعاملة●  ي

ا أي لمسة جسد�ة كراحة. قد �كون أي �ش  ال تقدم تلقائ��
ي بهــذا ●  تـىض ي وقـت مبكــر. قــد �كـون قــول أشــ�اء مثـل "أتمــىض لــو أخ�ب

األمــر عنـدما بــدأ" أو "ال أســتطيع تصـديق مــا أســمعه" تجنـب تحــذير الطفـل لعــدم إفشــاءە �ض
ا ا خاطئ� ي ذلك لقد فعلوا شيئ� ي تقد�م الدعم ول�ن قد �ف�ها الطفل ع� أنها تعىض

 �ي ط��قة الموظف �ض
 أخ�ب الطالب بما س�حدث بعد ذلك● 
ا ما (سواء كنت أنت أو أي شخص آخر مس� ، مثل ●  ي لرؤ�تهم  (DSLدعهم �عرفون أن شخص�

 قبل نها�ة اليومس�أىت
ا إ� ●   DSLتقد�م تق��ر شفه��
ي أ�ع وقت ممكن● 

 ا�تب محادثتهم �ض
 اطلب الدعم إذا شعروا بالضيق أو بالحاجة إ� استخالص المعلومات●                          

 

 
 
 



 

 

 
 

        
 

 إخطار الوالدين
 

باالتصال  DSLستس� المدرسة عادة لمناقشة أي مخاوف تتعلق بالطالب مع والديهم. �جب التعامل مع هذا بحساس�ة وس�قوم 
ي حالة وجود قلق أو شك أو إفشاء. ومع ذلك ، إذا اعتقدت المدرسة أن إخطار أول�اء األمور �مكن أن ي��د من المخاطر 

بالوالد �ض
 مشكلة ، فسيتم طلب المشورة أوً� من الوكاالت اإلمارات�ة ذات الصلة. ع� الطفل أو يؤدي إ� تفاقم ال

 
 إجراء إحالة إ� الرعا�ة االجتماع�ة لألطفال

 
ي أو معرض لخطر المعاناة من  DSLس�قوم 

طة ، إذا كان �عتقد أن الطالب �عاىض باإلحالة إ� وكاالت اإلمارات الع���ة المتحدة ، وال�ش
ي تأخ�ي ال دا�ي له. األذى. يتم الق�ام به ، 

 ما لم يؤدي الق�ام بذلك إ� ز�ادة المخاطر ع� الطفل أو التسبب �ض
 

 التنمر
ة للغا�ة �مكن أن �سبب  ض األطفال ل�س فئة منفصلة من سوء المعاملة واإلهمال ، إال أنه �مثل مشكلة خط�ي ض أن التنمر بني ي حني

�ض
ي أخطر مست��اته ، �مكن أن �كون للتنمر 

�ن. �ض ا كب�ي ا وض�ق�  قلق�
 

ي انتحار بعض الشباب
ا كان سمة �ض ي حاالت نادرة جد�

ي ع� رفاه�ة الطفل و�ض
 . تأث�ي كارى�

 
ي ذلك 

نت و  التنمر �جب اإلبالغ عن جميع حاالت التنمر ، بما �ض ض ، وسيتم إدارتها من خالل  التنمر ع�ب اإلن�ت القائم ع� التح�ي
إجراءات مكافحة التنمر لدينا. يتل�ت جميع الطالب وأول�اء األمور �سخة من اإلجراءات عند االنضمام إ� المدرسة و�تم تناول 

ا ي وقت االستشارة / التحول واال�تشاف. موض�ع التنمر ع� ف�ت
 ت منتظمة �ض

 
ت إجراءات مكافحة التنمر غ�ي فعالة ، فسوف ينظر مدير المدرسة و  ا �شكل خاص ، أو إذا اعُت�ب � ي تنف�ذ  DSLإذا كان التنمر خط�ي

�ض
 "المساعدة المبكرة" أو إجراءات حما�ة الطفل. 

 
ا الرج�ع إ� القضا�ا المتعلقة باألطف ا أو �سيئون إ� األطفال اآلخ��ن أدناە. ير�ب أ�ض�  ال الذين يؤذون جنس��

 
 ألطفال ذوو السلوك الجن�ي المؤذي أو غ�ي الالئقا
 

ر الناجم عن التنمر وس�ستخدمون  ر األطفال من قبل األطفال أو الشباب اآلخ��ن. س�كون الموظفون ع� درا�ة بال�ض قد يت�ض
ورة. ومع ذلك ، ستكون هناك مناسبات �ستد�ي فيها سلوك إجراءات المدرسة لمكافحة التنمر ع�  النحو الوارد أعالە عند ال�ض

الطالب االستجابة بموجب حما�ة الطفل بدً� من إجراءات مكافحة التنمر. ع� وجه الخصوص ، �ش�ي األبحاث إ� أن ما �صل إ� 
ي المائة من االعتداء الجن�ي ع� األطفال يرتكب من قبل شخص �ق 30

ا.  18ل عمرە عن �ض  عام�
 

ا" أو "جزء من النمو".  ء من قبل طفل تجاە اآلخر أو التقل�ل منه أو رفضه باعتبارە "مزاح�  لن يتم التسامح مع السلوك الم�ي
 

ض ؛  عند التعامل مع إساءة معاملة الطالب من قبل طالب آخ��ن ، س�كون الموظفون ع� درا�ة باحتمال�ة التنمر القائم ع� التح�ي
ي الع

. مع األخذ �ض ض  ؛ العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي و�ساءة معاملة المراهقني
�
ض جنس�ا ض والمتحولني ن��ة واإلعاقة وكراه�ة المثليني

ا أن األوالد والبنات �مكن أن يتعرضوا لإل�ذاء من  االعتبار قابل�ة تعرض النساء والفت�ات للعنف �شكل خاص ، فمن المسلم به أ�ض�
 لمجموعة األخرى وكذلك من نفس الجنس. قبل أفراد من ا

 



 

 

 
 
 

ي ذلك أي سلوك جن�ي معروف ع�ب 
ض �شأن السلوك الجن�ي للطالب ، بما �ض �جب ع� أعضاء ف��ق العمل الذين أصبحوا قلقني

نت ، �سج�ل مخاوفهم و�بالغ  ي أقرب وقت ممكن ، كما هو الحال مع أي مخاوف أخرى تتعلق بالحما�ة.  DSLاإلن�ت
 عنها �ض

 
ا وستعمل المدرسة مع الوكاالت األخرى ذات الصلة للحفاظ  ا معقد� تعت�ب إدارة األطفال والشباب ذوي السلوك الضار الجن�ي أمر�
ع� سالمة المجتمع المدر�ي بأ�مله. قد �كون الشباب الذين �ظهرون مثل هذا السلوك هم أنفسهم ضحا�ا لإلساءة وسيتم اتباع 

. إجراءات حما�ة الطفل ل�ل من  ي
 الضح�ة والجاىض

 
ستتم مناقشة أي حاالت من األذى الجن�ي �سبب فيها طالب لطالب آخر وأي موقف توجد ف�ه مخاوف �شأن اختالل توازن 

طة.   القوى أو اإل�راە أو القوة مع الوكاالت اإلمارات�ة ، ور�ما ال�ش
     

ي �شمل األطفال أو الشباب الذين ارتكبوا سل ي االستجابة للحاالت الىت
ا غ�ي الئق �ض

�
ا أو عندما �ظهر الطفل سلوك وك�ات مسيئة جنس��

ا ، قد تطلب المدرسة االستشارة والنص�حة من مؤسسة  ا ول�ن الدل�ل ع� األذى الجن�ي تجاە األطفال اآلخ��ن ل�س واضح� جنس��
Lighthouse Foundation. 

 
 :  عند تحد�د االستجابة األ�سب ، ستشمل االعتبارات ذات الصلة ما ��ي

ض التطور الجن�ي ●  ض بني وري التمي�ي طب�عة ومدى السلوك�ات غ�ي المناسبة / المسيئة. ف�ما يتعلق باالعتداء الجن�ي ، من ال�ض
ي 

 الطب��ي للطفولة والتج��ة ؛ والسلوك الجن�ي غ�ي المناسب أو العدواىض
 س�اق السلوك�ات المسيئة● 
 تطور الطفل / الشاب واأل�ة والظروف االجتماع�ة● 
ض �شكل خاص ع� السلوك الضار للطفل / الشاب وغ�ي ذلك من األمور المهمة●  ك�ي  الحاجة إ� الخدمات ، مع ال�ت

 االحت�اجات. 
ي المدرسة واأل�ة واأل�ة الممتدة ومجموعة األقران و● 

ي ذلك األطفال اآلخ��ن �ض
 المخاطر ع� الذات واآلخ��ن ، بما �ض
م المدرسة  ض ض للخطر من األطفال اآلخ��ن وأولئك الطالب شبكة اجتماع�ة أوسع. تل�ت و�د الطالب المعرضني ض ي الخطط ل�ت

بالمشاركة �ض
ا ع� األطفال اآلخ��ن بالخدمات المناسبة  الذين قد �مثلون خطر�

 
 

ض ، مع مراعاة  ي المدرسة لجميع األطفال المعنيني
معالجة أي مخاوف ، وحيثما أمكن ، لتسه�ل الوصول المستمر إ� التعل�م �ض

 تقي�مات المخاطر المناسبة وخطط إدارة المخاطر
 
 
 

ا جنس�ة ("إرسال الرسائل الجنس�ة")  صور�
 

ي جميع األوقات س�كون رفاە 
سيتم التعامل مع جميع حوادث الصور الجنس�ة للشباب ع� أنها مخاوف وقائ�ة. الشغل الشاغل �ض

ض وحمايتهم. الشباب الذين يتشاركون الصور الجنس �ة ألنفسهم أو ألقرانهم �خالفون القانون. ومع ذلك ، تعتقد الشباب المعنيني
ا�ة مع وكاالت خارج�ة بهدف االستجابة  المدرسة أنه من المهم تجنب تج��م الشباب دون داع. لذلك ستعمل المدرسة بال�ش

ومخاوف  كما هو الحال مع جميع قضا�ا   DSLإ�  YPSI�شكل متناسب لظروف أي حادث. �جب اإلبالغ عن جميع حوادث 
أ��� أو أقل خطورة بما  YPSIالحما�ة األخرى. لن �قوم الموظفون ب�صدار أحكامهم الخاصة حول ما إذا كانت المشكلة المتعلقة بـ 

�ر تق��ر  ي لت�ب
ي ضوء المعلومات DSL �ك�ض

ض قد �كون أ��� أهم�ة عند النظر إل�ه �ض إ� ما قد يبدو أقل خطورة بالنسبة لألفراد العاملني
ي قد ال �كون الموظف ع� درا�ة بها. إذا شعر الموظفون بالقلق �شأن مشكلة  DSLالمعروفة لـ األخرى  ف�ما يتعلق  YPSI، والىت

ض الجهاز (أي �جب  ا الرقم�ة) ، فس�قوم الموظف بتأمني ي حوزة الطالب (مثل الهاتف المحمول أو الجهاز اللو�ي أو ال�ام�ي
بجهاز �ض

 مصادرته). 
 

انظر "عرض الصور"  DSLأي صور غ�ي الئقة أو �طبعونها. سيتم تم��ر الجهاز المصادرة ع� الفور إ�  لن ينظر الموظفون إ�
 أدناە). 

 
 



 

 

 
 
 

ض حسب االقتضاء. سيتم إبالغ الوالدين / مقد�ي  DSLسيناقش  ض و�تحدث إ� الشباب المعنيني ض المناسبني المخاوف مع الموظفني
ي العمل

ا�هم �ض ي مرحلة مبكرة و��ش
اك الوالدين من شأنه أن �عرض الشاب الرعا�ة �ض �ة ما لم �كن هناك سبب وج�ه لالعتقاد بأن إ�ش

 لخطر األذى. 
 
 

ي أي مرحلة من العمل�ة ، من تعرض شاب لألذى أو تعرضه لخطر األذى ، فسيتم 
طة اإل إذا كان هناك قلق ، �ض حالة إ� وكاالت و�ش

 اإلمارات الع���ة المتحدة. 
 

طة  ي الصور سيتم إبالغ ال�ش
 جنس�ة وأن أي طفل �ض

ً
ا عندما �كون هناك سبب لالعتقاد بأن الصور غ�ي الالئقة تتضمن أفعا� دائم�

ا.  13�قل عمرە عن   عام�
 

ك الرق�ي  ا �شأن ما إذا كانت حادثة  DSLس�صدر خط المش�ت ي القسم  YPSIحكم�
أعالە أم  11المبلغ عنها تج��ب�ة كما هو موضح �ض

 أنها مشددة. 
 

ي أ�شأها الشباب. و�شمل تتضمن  الحوادث المشددة عنا� إجرام�ة أو مسيئة تتجاوز ابتكار أو إرسال أو ح�ازة الصور الجنس�ة الىت
از ، والتهد�دات ،  ض ء من قبل الشباب مثل االعتداء الجن�ي ، واالب�ت ض أو السلوك اإلجرا�ي أو الم�ي هذە التورط المحتمل للبالغني

ئ عن ال ي والسلوك الخب�ث النا�ش
اعات الشخص�ة ، أو إ�شاء أو إرسال أو عرض الصور دون علم أو ضد إرادة الشاب الذي هو �ض ض �ض

 الصورة. 
 

ور�ة أن �سهل النظر ف�ما إذا  : من شأن مراجعة االستجابة ال�ن
 

طة●   هناك أي مخالفات �ستد�ي تحقيق ال�ش
 �لزم التذرع ب�جراءات حما�ة الطفل● 
 إ� الدعم من أجل حما�ة أطفالهم�حتاج اآلباء / مقدمو الرعا�ة ● 
 )MASE(مطلوب اجتماع متعدد الوكاالت �شأن االستغالل الجن�ي ● 
 ● : . تتضمن أمثلة الحوادث المشددة ما ��ي ي

 أي من الجناة و / أو الضحا�ا �حتاجون إ� دعم إضا�ض
ها ●  ي الحصول ع� صور غ�ي الئقة للشباب أو إ�شاءها أو ��ش

(ر�ما بواسطة شخص بالغ يتظاهر بأنه  دل�ل ع� تورط ال�بار �ض
 شاب معروف للضح�ة)

ازهم من قبل طالب آخر أو أ��� إل�شاء صور غ�ي الئقة ●  ض دل�ل ع� إ�راە الطالب و / أو ترهيبهم و / أو تهد�دهم و / أو اب�ت
 ألنفسهم ومشاركتها

ي الفصل أو المجموعة السن��ة) إل�شاء الضغط الذي �مارس ع� عدد من الطالب (ع� سب�ل المثال ، جميع الطالبات ● 
�ض

 ومشاركة صور غ�ي الئقة ألنفسهم
الضغط ع� طالب ل�س لد�ه القدرة ع� الموافقة (ع� سب�ل المثال �سبب سنه أو مستوى فهمه أو احت�اجاته التعل�م�ة ● 

 الخاصة) أو مع تعرضه لم��د من الضعف إل�شاء ومشاركة صور غ�ي الئقة ألنفسهم
ي األذى أو الضيق (ر�ما كعمل من أعمال "االنتقام ��ش صو ● 

ر غ�ي الئقة للشباب إ� عدد كب�ي من اآلخ��ن بقصد التسبب �ض
 اإلباح�ة" أو التنمر أو االستغالل)

ي مرحلة نمو الشاب أو عن�فة● 
 جنس�ة غ�ي معتادة �ض

ً
 ما هو معروف عن الصور يو�ي بأن المحتوى �صور أفعا�

الئقة �عرض الشاب لخطر األذى المبا�ش ، ع� سب�ل المثال ، �ظهر الشاب ع� أنه انتحاري أو يؤذي مشاركة الصور غ�ي ال● 
 نفسه

 
 



 

 

 
 

 
ي مجموعة  DSLس�صدر 

ا �شأن ما إذا كان الموقف الذي تمت ف�ه مشاركة صور غ�ي الئقة مع عدد صغ�ي من اآلخ��ن �ض حكم�
ي 

ا أم ال ، أو ما إذا كانت المدرسة قادرة ع� احتواء الموقف �ض ا مشدد�
�
صداقة معروفة مع عدم وجود مخاوف سابقة �شكل حادث

ض  ا�ة مع جميع أول�اء أمور الطالب المعنيني ، رتب ألول�اء األمور للتأ�د من حذف جميع الصور غ�ي الالئقة وأن الشباب بال�ش
ي المستقبل. 

ض يتعلمون من الحادث من أجل الحفاظ ع� سالمتهم �ض  المعنيني
 
 

ة ، عادة ما يتشاور  ي الحالة األخ�ي
طة للتحقق من عدم وجود معلومات أخرى ذات صلة تحتفظ بها تلك )DSL( قائد �ض مع ال�ش

 لضمان توثيق الرد المتفق عل�ه قبل المتابعة. الوكاالت و 
 

ا جنس�ة منتجة للشباب ما لم �كن هناك سبب وج�ه وواضح للق�ام بذلك. وحيثما  -عرض الصور  �جب أال �شاهد البالغون صور�
 ع� الحوادث إ� ما تم إخبارهم به حول محتوى الصور.  DSLأمكن ، ستستند ردود 

 
ي لـ س�عتمد أي قرار لعرض الصور ع� ة  .DSL الحكم المهىض ا إذا كان فعل المشاهدة سيؤدي إ� ضائقة كب�ي لن يتم عرض الصور أبد�

ر للطالب.   أو �ض
 

ا بأن العرض:  DSLإذا تم اتخاذ قرار لعرض الصور ، فس�كون   مقتنع�
 

اك وكاالت أخرى (أي أنه ل�س من الممكن إثبات ●  )�ي الط��قة الوح�دة التخاذ قرار �شأن إ�ش ض  الحقائق من الشباب المعنيني
ي تقد�م تق��ر● 

وري لإلبالغ عن الصورة إ� موقع و�ب أو تطبيق أو وكالة إبالغ مناسبة لحذفها ، أو لدعم الشاب أو الوالد �ض  �ض
ض أو تم العثور ع� الصور ع� جهاز المدرسة أو الشبكة●  ة إ� أحد الموظفني  ال مفر منه ألن الشاب قد قدم صورة مبا�ش

 
وري عرض الصور ، فس�قوم  :  DSLإذا كان من ال�ن  بما ��ي

 
ي ● 

 تجنب �سخ الصور أو طباعتها أو مشاركتها ؛ هذا غ�ي قانوىض
 

 بالمشاهدة مع السلطة المفوضة.  DSLأو نائب  DSLالتأ�د من ق�ام ● 
ي الغرفة ، و�فضل ● 

ض الموجودين �ض ف��ق الق�ادة العل�ا. ال  أو أحد أعضاء DDSLضمان المشاهدة مع عضو آخر من الموظفني
 �حتاج الموظف اآلخر إ� مشاهدة الصور

ي مدير المدرسة أو مكتب ● 
ي مبىض المدرسة أو ال�ل�ة ، و�فضل �ض

ا ، تأ�د من أن المشاهدة تتم �ض  DSLحيثما كان ذلك ممكن�
ي الصور● 

 تأ�د حيثما أمكن من أن يتم عرض الصور من قبل موظف من نفس جنس الشاب �ض
ا ، وسبب عرض الصورة وأي إجراءات الحقة ؛ والتأ�د �سج�ل ●  � ي ذلك من كان حا�ض

ي سجل حما�ة الطالب ، بما �ض
عرض الصور �ض

ي حددتها  إذا قررت المدرسة أن  -لتسج�ل حوادث الحما�ة حذف الصور  Ofstedمن توق�عها وتأر�خها وتلب�ة المعاي�ي األوسع الىت
نت للحد من أي مشاركة أخرى الوكاالت األخرى ال تحتاج إ� المشاركة  ي حذف الصور من األجهزة و ع�ب اإلن�ت

، فسيتم النظر �ض
 للصور. 

اك وكاالت أخرى●   . �ي الط��قة الوح�دة التخاذ قرار �شأن إ�ش
 



 

 

 

 
 

 االستغالل الجن�ي لألطفال
 

ض �ستغلون ضعف الفرد  ا أو مجموعة من البالغني أو مجموعات األطفال أو الشباب. �مكن أن �كون �شمل االستغالل الجن�ي فرد�
ا ما ينجذب األطفال والشباب عن غ�ي قصد إ� االستغالل الجن�ي من خالل عرض الصداقة  الضحا�ا من األوالد أو البنات. غالب�

ة و�مكن أن � ا اإلقامة. �عت�ب االستغالل الجن�ي ج��مة خط�ي
�
كون له تأث�ي ضار ط��ل والرعا�ة والهدا�ا والمخدرات وال�حول وأح�ان

ا باالتجار باألطفال.   األمد ع� صحة الطفل الجسد�ة والعاطف�ة. وقد تكون مرتبطة أ�ض�
 

ي مناهج 
من السمات الشائعة  .SREو  PSHEتقوم المدرسة بتعل�م األطفال حول الموافقة ومخاطر االستغالل الجن�ي �ض

ا ال �درك الطب�عة  ي البدا�ة مما يراە / لالستغالل الجن�ي أن الطفل غالب�
الق��ة للعالقة وال يرى نفسه ضح�ة. قد �ستاء الطفل �ض

ض الت�ف بناًء ع� مخاوفهم ، كما �فعلون مع أي ن�ع آخر من اإلساءة.  ض ول�ن �جب ع� الموظفني  �ي تدخً� من قبل الموظفني
 

ات االستغالل الجن�ي لألطفال و�تم اإلبال  ض ع� مؤ�ش سينظر  .DSLغ عن جميع المخاوف ع� الفور إ� يتم إطالع جميع الموظفني
ك الرق�ي ( طة. سيتم استشارة الوالدين  (DSLخط المش�ت ي الحاجة إ� اإلحالة إ� وكاالت اإلمارات الع���ة المتحدة وال�ش

�ض
 و�خطارهم ع� النحو الوارد أعالە. 

 
 
 

 التطرف والتطرف
 

ا من واجبات  ي طب�عتها لحما�ة األطفال من تعد حما�ة األطفال من خطر التطرف جزء�
الحما�ة األوسع للمدرسة و�ي مشابهة �ض

 األشكال األخرى من األذى وسوء المعاملة. 
 

ف الحكومة التطرف بأنه معارضة  ي من خاللها الشخص لدعم اإلرهاب وأشكال التطرف. ُتعرِّ
ي �أىت التطرف �ش�ي إ� العمل�ة الىت

 ��حة أو �شطة للق�م اإلمارات�ة األساس�ة. 
نت.  ي ذلك ع�ب اإلن�ت

ي أي مكان آخر ، بما �ض
ل و�ض ض ي الم�ض

ي ظروف نادرة ، للتطرف �ض
ا قد تعرضوا ، �ض  حىت األطفال الصغار جد�

ي ط�ح أسئلة حول ه��تهم وانتمائهم. خالل تلك المرحلة 
ي السن ، يبحثون عن المغامرة واإلثارة وقد يبدأون �ض

مع تقدم األطفال �ض
ي قد تد�ي أنها تقدم إجابات ، واله��ة وشبكة اجتماع�ة توفر ع� ما يبدو من تطورهم ، �كونون عرضة لل جماعات المتطرفة الىت

نت ووسائل التواصل االجتما�ي �شكل متطور الستهداف  ا باالنتماء. �ستخدم العد�د من هذە الجماعات المتطرفة اإلن�ت إحساس�
 أثر باألفكار المتطرفة. الشباب و��ش أ�ديولوجيتهم ، مما �جعل الشباب أ��� عرضة للت

 
ي المدرسة. 

نت �ض  حددت المدرسة مسؤول�ات لضمان سالمة األطفال من المواد اإلرهاب�ة والمتطرفة عند الوصول إ� اإلن�ت
م المدرسة بمنع الطالب من  ض ض من التحول إ� التطرف. تل�ت أثناء عمل�ة التطرف ، من الممكن التدخل لمنع األشخاص المستضعفني

نجرار إ� أي شكل من أشكال التطرف أو اإلرهاب. تعزز المدرسة ق�م الد�مقراط�ة ، وس�ادة القانون ، والح��ة الفرد�ة التطرف واال 
ام المتبادل والتسامح ألولئك الذين لديهم د�انات ومعتقدات مختلفة من خالل تزو�د الطالب بفرص من خالل المناهج  ، واالح�ت

رق والثقافة وتعلم ك�ف�ة مناقشة و وجهات نظر النقاش. ومن خالل ضمان تقدير جميع الدراس�ة لمناقشة قضا�ا الدين والع
 الطالب واالستماع إليهم داخل المدرسة. 

ي هذا 
ي تؤثر ع� األطفال والشباب �ض ي �حتاجون إليها لفهم المخاطر الىت ا يزودهم بالمعلومات الىت يتل�ت موظفو المدرسة تدر�ب�

ا ل��ف� ا محدد� ة تحد�د األطفال األفراد الذين قد �كونون عرضة لخطر التطرف وك�ف�ة دعمهم. يتم تدر�ب المجال ، وفهم�
ض ع� اإلبالغ عن جميع المخاوف �شأن التطرف والتطرف المحتمل إ�  ع� الفور كما �فعلون مع أي مخاوف أخرى  DSLالموظفني

 تتعلق بالحما�ة. 
قشة القضا�ا الخالف�ة ، و�ناء قدرتهم ع� الصمود ومهارات التفك�ي النقدي تدرك المدرسة أهم�ة توف�ي مساحة آمنة لألطفال لمنا

ي �حتاجون إليها لتحدي وجهات النظر المتطرفة.   الىت
 
 
 
 



 

 

 
 

ي المدرسة مع والدي الطفل / مقد�ي الرعا�ة كما هو 
ستناقش المدرسة أي مخاوف �شأن التطرف المحتمل الذي تم تحد�دە �ض

مسألة حما�ة الطفل ما لم �كن هناك سبب لالعتقاد بأن الق�ام بذلك من شأنه أن �عرض الطفل  الحال مع أي حما�ة أخرى أو 
ون مخاوف �شأن تعرض أطفالهم للتطرف.   للخطر ، كما أنها ستدعم اآلباء / مقد�ي الرعا�ة. الذين يث�ي

 
ض الزائ��ن والمقا ض والمهنيني ض والمحافظني ض والمتطوعني ي تتوقع المدرسة من جميع الموظفني

ي توظف مباىض ض واألفراد أو الوكاالت الىت ولني
و�ــــج لآلراء  ي المدرسة (مدونة قواعد السلوك) ، وسوف تتحدى التعب�ي و / أو ال�ت

ا لس�اسة سلوك موظ�ض المدرسة أن تت�ف وفق�
ورة ، س ي األحداث المدرس�ة ، وعند ال�ض

ي المدرسة أو �ض
ي مباىض

ي �قدمها أي شخص بالغ �ض وف تقوم باإلحاالت المتطرفة و األفكار الىت
 المناسبة ف�ما يتعلق بأي شخص بالغ من هذا القب�ل. 

 
و�د قادة  www.educateagainsthate.comقد �جد اآلباء والموظفون موقع ال��ب  ض ا. تم تصم�م الموقع ل�ت ا ومف�د� مف�د�

ي �حتاجون ض وأول�اء األمور بالمعلومات واألدوات والموارد الىت إليها للتعرف ع� التطرف والتطرف  المدارس وال�ل�ات والمعلمني
ض  ض والموظفني والتطرف لدى الشباب ومعالجتهما وأفضل السبل لدعمهم. يوفر الموقع معلومات حول موارد التدر�ب للمعلمني

 وقادة المدارس. 
 
 

ة إ� وكاالت حما�ة الطفل ن �قدم تقار�رە مبا�ش  الموظفني
 

ض عادة اتباع إجراءات إعداد التق ي هذە الس�اسة. ومع ذلك ، �مكن ألي موظف إحالة مخاوفه �جب ع� الموظفني
ار�ر الموضحة �ض

طة إذا:  ة إ� الوكاالت اإلمارات�ة أو ال�ش  مبا�ش
 

 و / أو رئ�س المدرسة و / أو رئ�س الحكام DSLو / أو نائب  DSLالوضع طارئ وال يتوفر ● 
 مة الطالب ، أوهم مقتنعون بأن التق��ر المبا�ش هو الط��قة الوح�دة لضمان سال ● 
ي مصلحة الطفل. ● 

ة تصب �ض ا بأن اإلحالة المبا�ش  ألي سبب آخر �صدرون حكم�
ة لحما�ة الطفل وتبادل المعلومات دون التعرض للرقابة أو  ض إجراء إحاالت مبا�ش ي أي من هذە الظروف ، �جوز للموظفني

�ض
ض إبالغ  ي أقرب فرصة بأنهم فعلوا ذلك ما لم �كن و / أو  DSLاإلجراءات التأديب�ة. ومع ذلك ، �جب ع� الموظفني

مدير المدرسة �ض
ي حكمهم من شأنه أن ي��د من مخاطر إلحاق األذى بالطفل. 

 ذلك �ض
 
 
 
 

 مشاركة وكاالت خارج�ة: 
 مهمةأرقام 

 999خدمات الطوارئ: ● 
 2600 04552مدرسة أركاد�ا االبتدائ�ة: ● 
 223/ ملحق ع�ادة  2063 050899ممرضة المدرسة: ● 
ي / الخدمات االجتماع�ة: ●   2121/429988 800وكالة حما�ة الطفل دىب
 800 988الخدمات االجتماع�ة لإلحاالت الطارئة: ● 
:  3999 2333 971وزارة الداخل�ة اإلمارات�ة: +●  ي

وىض �د اإلل��ت  cpc.gov.ae-childprotection@moi، ال�ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:childprotection@moi-cpc.gov.ae


 

 

 
 
 
 

ي للمرأة والطفل   )DFWAC(مؤسسة دىب
 

�ي و�ساءة معاملة األطفال  ض ي اإلمارات الع���ة المتحدة للنساء واألطفال من ضحا�ا العنف الم�ض
هذا هو أول ملجأ غ�ي ر��ي مرخص �ض
ي يوليو 

. تأسست �ض رئ�س الدولة رئ�س  من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب 2007واالتجار بالب�ش
امات الدول�ة لحقوق اإل�سان. تقدم  ض ا لالل�ت ي ، لتقد�م خدمات الحما�ة والدعم الفوري للضحا�ا وفق� مجلس الوزراء حا�م دىب
ي لرعا�ة النساء واألطفال  المؤسسة خط مساعدة ، ومأوى للطوارئ ، وخدمات دعم للنساء واألطفال الضحا�ا. تهدف مؤسسة دىب

 ، ومنع االعتداء المستمر وتصع�د العنف وتع��ز الو�ي  إ� حما�ة النساء
�
 وعاطف�ا

�
 وجنس�ا

�
واألطفال المعتدى عليهم جسد�ا

 االجتما�ي من خالل التثق�ف والتوع�ة. 
 

 :DFWACيوفر 
 

 مأوى آمن● 
 

 إدارة الحالة● 
 

 الرعا�ة الطب�ة● 
 

 الدعم النف�ي ● 
 

 االستشارة● 
 

 لهجرةالمساعدة القانون�ة والقنصل�ة وا● 
 

ي ● 
وىض ي  www.dfwac.ae -الموقع اإلل��ت طة دىب   0566862121 مسؤول المناوب 24/7إدارة حقوق اإل�سان ��ش

 مستش�ض لط�فة وحدة رعا�ة الطفل 
 04 2193000هاتف: 

 3241717 04الفا�س: 
ي ، اإلمارات الع���ة المتحدة أوقات العمل:  4115صندوق ب��د   (المركز)ساعة هيئة تنم�ة المجتمع  24دىب

 
 

ي �حتاج إ� المساعدة أو الحما�ة من سوء المعاملة أو المشورة �مكنه الرد ع� الهاتف واالتصال  ي دىب
ي أي  988-800أي طفل �ض

�ض
شاء ع� أهبة االستعداد لمساعدة السكان الذين  ي ال�ب

ي مركز حما�ة الطفل �ض
ض وعلماء نفس �ض ض اجتماعيني وقت. يوجد أر�عة أخصائيني

اف هيئة تنم�ة المجتمع  18عن تقل أعمارهم  ا تحت إ�ش ا لضمان حما�ة حقوقهم ودعمها. �عد المركز الذي تم افتتاحه مؤخر� عام�
)CDA)  ات�ج�ة ا من اس�ت ي أ��� بيئة آمنة ومثال�ة لألطفال لع�شها. و�ي مكلفة ب�عادة التأه�ل وتقد�م  CDAجزء� الشاملة لجعل دىب

 . ض  المشورة وز�ارة ومساعدة األطفال المحتاجني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

طة االتحاد�ة)  ي وال�ش ض (دىب ي سبتم�ب  /www.alameen.ae/enتقار�ر األمني
ا �ض ض رسم�� . و�استخدام 2003تم إطالق خدمة األمني

ي التواصل �شكل �ي مع السلطات لموا�بة التطورات ي دىب ي تهمهم.  هذە الخدمة ، �مكن لمواطىض ي القضا�ا الىت
ي ، و�ض ي دىب

 �ض
 

 س�اسات محفظة الحما�ة ذات الصلة
 روابط الس�اسة: ● 
 Conduct of Code مدونة قواعد السلوك لقواعد السلوك● 
  Policy Bullying-Anti and Behaviourس�اسة السلوك ومكافحة التنمر -السلوك ● 
 - Arcadia - Policy Care Intimate 20/2120/21أركاد�ا  -س�اسة العنا�ة الحم�مة  -الرعا�ة الحم�مة ● 
 Policy Complaints and Feedback س�اسة المالحظات والشكاوى -إجراءات الشكاوى ● 
  Policy Counsellingس�اسة االستشارة -االستشارة ● 
  Policy Diversity and Equalityس�اسة المساواة والتن�ع -المساواة والتن�ع ● 
نت -األمان ●    Policy Safety Onlineس�اسة األمان ع�ب اإلن�ت
ا ● 

�
ا  -التوظ�ف األ��� أمان

�
  Policy Recruitment Safer 20212021س�اسة التوظ�ف األ��� أمان

 AY 2020  2021 - 2020 AY - Policies Clinic School– 2021 -ع�ادة المدرس�ة س�اسات ال -س�اسات الع�ادة المدرس�ة ● 
 Lateness and Attendance الحضور والتأخ�ي  -الحضور والتأخ�ي ● 

 
 

 

 
 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 
 
 

Appendix (i) Incident Reporting Form 
The form is used to report any child protection concerns or accident/injury cases if My Concern 
is not accessible (incidence should be accurately reported and shared with the Designated 
Safeguarding Lead). 

 
 

Child’s Name 
 

Class 
 

Reported by 
 

Date 
 

 
 

Details of the Incident 
or Concern 

 

Present at Time 
 

Reported to 
 

 
Level of Concern 

1 2 3 

1 - High concern, immediate action required 
2 - Concern/incident to be monitored 
3 - One off incident 

 
 

 
 

Action Taken 

 

Signature 
 

Date 
 



 

 

 
 
 

Appendix (ii) Safeguarding legislation and guidance 

The Arcadia policy is derived from UK legislation which includes the following documents: 
 

● Keeping Children Safe in Education (2016). 
● Working Together to Safeguard Children (2015). 
● What to do if you are worried a child is being abused (2015). 
● Guidance for Safer Working Practice for Adults who work with Children and Young People in 
Education Settings (2015). 

 

 
The law and guidance set within the UAE is as follows: 

 
● UAE Federal Law No. 3 of 2016 on children’s rights (Wadeema’s Law). 
● UAE Department for Health, School Health Guidelines for Private Schools 2011. 
●  UAE School Inspection Framework 2016, Section 5 The protection, care, guidance and support of 

students 
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