
       

             

 سیاسة حمایة الطلبة

 

:التعریف   

أن یكون الضرر نتیجة لالعتداء البدني أو االستغالل ویمكن ایذاء الطالب ھو أي تأثیر بدني أو نفسي أو عاطفي یضر بالطفل  
 أو االیذاء النفسي والعاطفي أو االھمال 

: األھداف   

مبدأ حمایة الطلبة من أي نوع من أنواع االیذاء ،وتعزیز االھتمام مدرسة بني یاس الدولیة الخاصة تستجیب وتؤكد على 
 برعایتھم االجتماعیة والنفسیة والصحیة والتي تؤكد علیھا قوانین دولة االمارات ذات الصلة

:المتطلبات الرئیسیة   

الجسدي ،واالیذاء  على المدرسة وجمیع الموظفین والعاملین ضمان عدم تعرض الطالب لالستغالل ،والعنف واالعتداء -1
 اللفظي ،وأي نوع من أنواع الضرر

یقوم مدیر المدرسة بالقیام بدور ولي األمر وتحمل تبعات ھذا الدور في األوقات التي یكون فیھا الطالب تحت رعایة  -2
فرھا المدرسة، لیھا في حالة استخدام وسیلة المواصالت التي توأوقات انتقال الطالب من المدرسة وإالمدرسة ، بما في ذلك 

 واالنتقال بین االنشطة التي تنظمھا المدرسة 

على المدرسة نشر وتطبیق سیاسة تعني بحمایة الطلبة لضمان حمایتھم من أي شكل من أشكال األذى والضرر  -3  

من اشتبھ بتعرض أي طالب ألي شكل من أشكال االعتداءات ، ابالغ مدیر المدرسة بذلك فورا  على كل -4  

عن العمل فورا في حالة اتھامھ باالعتداء ) معلم أو أي موظف بالمدرسة( على مدیر المدرسة ایقاف أي موظف بالمدرسة  -5
 على أي من الطلبة 

بالغ المجلس بصورة فوریة في حال وجود أیة انتھاكات لسیاسة حمایة الطلبة ،وعلیھ ان یرسل اعلى مدیر المدرسة  -6
ربع وعشرین ساعة من وقوع أو االشتباه بوقوع أي من ھذه االنتھاكاتأالل تقریرا كتابیا الى المجلس خ  

الالئحة التنظیمیة للمدارس الخاصة في امارة أبوظبي  )69المادة (عمال النظافة  -7  

 

 

--Baniyas International Private School 
Kindergarten (KG1 + KG2) 
Elementary Stage 
Secondary Stage Boys 
Secondary Stage Girls 
  

 مدرسة بني یاس الدولیة الخاصة
   )2روضة+  1روضة(ریاض األطفال 

  المرحلة األساسیة
  المرحلة الثانویة بنین 
 المرحلة الثانویة بنات 



:تلتزم المدرسة بتواجد عمال النظافة في المدرسة كما ھو موضح أدناه   

خالل ساعات العمل الرسمیة       المراحل الدراسیة       
عامالت تنظیف اناث فقط     )بنین وبنات (األطفال والحلقة االولى  طلبة ریاض 
عمال تنظیف ذكور فقط    
 

 طالب الحلقتین الثانیة والثالثة 

 طالبات الحلقتین الثانیة والثالثة  عامالت تنظیف اناث فقط 
 

)81المادة (مشرفات الحافالت  -8  

على المدرسة تعین مشرفة راشدة لكل حافلة مدرسیة -1  
من مھام مشرفات الحافالت التأكد من سالمة وصول الطلبة وصعودھم الى الحافلة ونزولھم منھا  -2  
على مشرفات الحافلة التثبت من خلو الحافلة نھائیا من الطلبة عند وصولھا -3  
على كل مشرفة حافلة مدرسیة توقیع تعھد یؤكد قبولھا القیام مقام ولي األمر في الحفاظ على أمن الطلبة من خالل -4

ما من قبل موظف مسؤول بالمدرسة أو من قبل ولي األمر أوجودھم في الحافالت وسالمتھم ، ولحین وصولھم وتسلمھم   
 

 الممارسات واالجراءات  / المبادئ التوجیھیة :

ینبغي على جمیع الموظفین التنبھ الى عالمات اساءة المعاملة واالھمال ومعرفة الذین ینبغي ابالغھم القلق أو الشكوك -  

حیث یتم تعریف مصدر القلق ول نقطة اتصال للموظفین واآلباء واألمھات أمدیر المدرسة أو من ینوبھ ھو  -  

، فضال عن  ق األمني المسبق لجمیع العاملین لدیھاتضمن التدقیتعمل المدرسة حسب اجراءات التوظیف اآلمنة ، وھي  -
 أعضاء الھیئة التدریسیة 

  أو تردد سوف یعالج أي وجھ من أوجھ القصور أو الضعف في ترتیبات حمایة الطفل دون تأخیر -

 تمییز االعتداء على األطفال متى یجب أن نقلق - ؟

یسجل المعلومات الواقعیة بتاریخ حدوثھا ،بمعنى أن توثق في نفس الیوم أي موظف لدیھ  مخاوف حول طالب معین علیھ أن 
.، ویكون ذلك واضحا وموجزا ووصفیا واقعیا معتمدا على المالحظات   

:المعاملة أو االھمال ، ھذه العالمات قد تشمل واحدا أو أكثر من االجراءات التالیة  إلساءةمحتملة دالئل    

اصابة غیر االصابات العادیة الناتجة عن االرتطامات واالحتكاكات المرتبطة باألنشطة الیومیة أو اصابة ال تتفق مع أي  -1
 تفسیر اعطي لھا 

االصابات المتكررة حتى عندما یبدو أنھ من الممكن اعطاء تفسیرات منطقیة لھا  -2  

و الموقف أ  األداءتغیرات مفاجئة في السلوك أو  -3  

   واإلھمال القلق أو تدني احترام الذات-4



الكشف عن تجربة تم فیھا الحاق الضرر بالطفل الى حد كبیر  -5  

الملبس أو الذین تظھر علیھم عالمات سوء التغذیة  سیئواألطفال  -6  

... )سلوك عدواني ، نوبات غضب شدیدة ( التدھور في العمل المدرسي أو تغییر كبیر في السلوك  -7  

متردد في العودة الى منزلھ أو یبقى بعیدا عن المدرسة ألسباب غیر واضحة طفل  -8  

  التعامل مع الكشف عن حالة : 

أو االدعاءات عن االساءة تمر دون االبالغ عنھا أو تسجیلھاالتدع الشك أو الكشف -  
توفیر وصول الطالب الیك للحدیث عن أي مخاوف قد تكون لدیھم  -  
خرین آلو ھي على األقل على مرأى ومسمع من اأخطط أنشطة تنطوي على حضور أكثر من شخص ،  -  
اذا كان من الضروري التحدث الى طالب بمفرده ،دائما احرص على ابالغ موظف آخر بمكان تواجدك  -  
االعتراف بأن الحذر مطلوب في لحظات حساسة ،وفي زمن ابداء المشورة  -  
أو التدریس ، حیث یتطلب الموقف درجة من االتصال المادي ، یجب أن یكون الموظف على علم بأن ذلك  أثناء حصص الریاضة -

التقنیات أو لعالج أو منع اصابة / ینبغي أن یستخدم فقط لتطویر المھارات   
ینصح الموظفون تجنب نقل طالب واحد في سیارة ما عدى في حاالت الطوارئ -  
تذكر أن شخصا آخر قد یسیئ فھم ما تقوم بھ ، بغض النظر عن حسن النوایا  -  
تجنب أي اتصال بدني أو لفظي غیر مناسب مع الطالب ،وكذلك التصریحات الموحیة أو االیماءات ، حتى في حاالت الحماس أو  -

 المرح
 - ال تعتمد على سمعتك الجیدة  لحمایتك  ،وال تعتقد " أنھ ال یمكن لھذا أن یحدث أبدا بالنسبة لي " 

 
 االجراء المتبع في حالة طالب ضائع / مفقود:444

  
افتقاد طالب ،جمیع الموظفین بحاجة الى المراقبة المتواصلة  على عدد الطالب الموجودین / من أجل تقلیل امكانیة ضیاع 

الى حفظ السجالت الخاصة بالحضور والغیاب ، ینبغي تلقائیا اجراء العد التفقدي للطالب بعد أوقات  باإلضافةبرعایتھم ،وھذا یعني 
.االستراحة ،وفي بدایة كل حصة دراسیة   

الذي سوف یوجھ الى مسار في حالة وجود طالب مفقود ، ینبغي ابالغ ذلك مباشرة لمدیر المدرسة ،أو لعضو من كبار الموظفین 
باعھ العمل الواجب ات  

 :یلي ما اذھ یشمل وسوف

 .الباقین لألطفال المالئم اإلشراف على الحفاظ مع مناسب نحو على واالنتشار اآلخرین الموظفین تنبیھ .1
 .األطفال استجواب .2
 مبنى المدرسي ال ومساحات للمباني شامل بحث إجراء .3
 .بالشرطة أیضا وربما واألمھات باآلباء االتصال ینبغي دقیقة 15 خالل الطفل على العثور یتم لم إذا .4
 لالمحمو بالھاتف االتصال على والحفاظ المنطقة في والتوسع البالغین من ممكن عدد أكبر بمشاركة البحث مواصلة .5

  
  



  
 الدوام بعد لطالب ا استالم في األمر ولي تأخیر 

، وكذلك المسؤول  لمناوبا مدرسالمسؤولیة الطفل یبقى الدراسي الیوم نھایة فيالطالب  ال ستالم الحضور في أمر ولي تأخر إذا
 بدیلة  ترتیباتمسؤول الخدمة االجتماعیة ، حتى اتخاذ المباشر عن القسم ، وایضا 

أفضل  یكون أن المرجح من التالي اإلجراء ولكن المبادرة على العمل إلى بحاجة والموظفون األخرى عن تختلف حالة كل
 الممارسات 

 . عادي تأخیر دقیقة 15 ب عادة یسمح .1
 مناوب مدرس ھناك حیث المعینة االنتظار منطقة إلى األطفال یؤخذ دقیقة 15 بعد .2
 األطفال باستالم قبلھم من المكلف أو بالشخص /بالوالدین االتصال .3

 یتم المعینة االنتظار منطقة في دقیقة 30 بعد بھم االتصال یمكن ال واألمھات واآلباء المدرسة في یزال ال الطفل كان إذا 4
یراجع قسم شؤون الطالب ،أو قسم الشؤون المالیة ،أو موظفة االستقبال للحصول على ( .األھل طوارئ برقم االتصال

  )جمیع األرقام الھاتفیة الخاصة بولي األمر 

  الطالب یجب ان ال یترك وحده ،وینبغي أن یطمئن أن الحالة سوف تحل  5

  مع مرافق آخر دون الحصول على موافقة ولي ال یسمح تحت أي ظرف من الظروف أن یذھب الطالب  6

  أمر الطالب المعني أو من مدیر المدرسة    

 

  المدرسیة األنشطة بعد الطفل استالم في التأخیر -
 

  ذویھم الى بأمان عنایتھم في ھم ینذال ،الطالب تسلیم یتم أن ضمان مسؤولیة علیھم الدوام بعد المدرسیة األنشطة عن المسؤولون

   دقیقة 15 لمدة طالب ال مع "النشاط مسؤول" سیبقى استالمھ عن المسؤول یحضر لم طالب بقاء حالة في .النشاط نھایةفي 

  المدرسة حرم خارج النشاط كان إذا أو المعینة االنتظار منطقة إلى طالبال بتوصیل النشاط مسؤول یقوم الوقت اذھ بعد  

  . المتأخرین تسلیم إجراءات واتباع الطفل مع البقاء النشاط مسؤول علىیجب 

 

  التالمیذ حركة ضبط   

 

 . األزمات حاالت من حالة مع أو آمنة غیر حالة مع للتعامل إجراء المادیة الحركة ضبط

 األلم تسبب ة وال یجب أن حد أقلالطالب   استجابة تكون عندما تستعمل ال أن ویجب العقوبة أشكال من كشكل تستخدم ال أن یجب
 االستفزاز درجة أو ،التلمیذ سلوك خطورة مدى عن النظر بغض قانونیة غیر ممارساتوھي   اإلذالل أو اإلصابة أو



  

 : الحركة ضبط استخدام

   من غیره أو نفسھ ،التلمیذ یضع بأن االعتقاد إلى تدعو وجیھة أسباب توجد حیث الظروف في فقط الحركة ضبط استخدام ینبغي

  .بالممتلكات كبیرة أضرار إللحاق احتمال ھناك یكون عندما أو محدق خطر فيالناس 

ً  ینبغي الموظفین؛ لتعلیمات االمتثال لتأمین نادراً  إال ستخدمت ال أن ینبغي الحركة  . أوال أخرى أسالیب استخدام في النظر دائما

 لكیفیة التخطیط المعقول من سیكون المادیة الحركة ضبط تتطلب قد بطریقة ،التالمیذ أحد یتصرف أن المرجح من أنھ أدركنا إذا

   سیاسة مراعاة مع الموظفین من وغیرھم واألمھات اآلباء مع الخطة هذھ تقاسم ینبغي .فعلیا ذلك حصل إذا فیما االستجابة

  IEP ( الفردیة التعلیم خطة في یدرج أن ینبغي اذوھ ضروریا یكون أن المرجح من البدني اإلكراه كان إذا .وقوانینھاالمدرسة 

 .التلمیذ بھا سیضبط التي الطریقة التصعید؛ تخفیف استراتیجیات نع المعلومات مع جنب  إلى جنبا )،التلمیذ   

 

 :الضبط أنواع

  تقیید ھذا یعني قد .،لطالبا إرادة ضد ،لطالب ا أحد حركة المتعمدة القوة باستخدام الموظفین أحد یقید كلما یحدث الحركة ضبط

 .العمریة الفئات مختلف ومن الجنسین كال من ،الطالب على تنطبق اإلجراءات هذھ .عنھ بالرغم تحریكھ أو ،التلمیذحركة  

 
 :الحركة ضبط یكون أن یمكن

 معینة تحركات ومنع تقیید جزئیا. 
 التثبیت حالة في كما كلیا. 
 .معینة ظروف لمواجھة تدریجیا تطبیقھا یمكن التي التقنیات من واسعة مجموعة یغطي يئالجز الحركة ضبط

   طابق في ،طالب حجز یعني أن یمكن وھذا،التحرك من تمنعھم بطریقة ،الطالب فیھ یحتجز يذال الضبط ھو الكلي الحركة ضبط

 بالقیام التفكیر یجري عندما فقط یستخدم وسوف الحركة ضبط من متطرف شكل ھو وھذامعین ، أو ركن من أركان المدرسة ، 
 .اآلخرین على خطر جدي باعتداء

،ویضاعف  لسلوكھم إیجابیا تعزیزا یعتبر البدني اإلكراه استخدام ،الطالب لبعض بالنسبة أنھ یدركوا أن یجب الموظفون
 عدوانیتھم

 أو المدرسة مدیر إلى الحادث عن واإلبالغ التفاصیل یسجل أن یجب البدني اإلكراه الستخدام ضرورة الموظفین أحد وجد إذا

  .الیوم نھایة قبل علم على اآلباء یكون أن سیضمن يذال العلیا اإلدارة فریق من صلة ذات عضو

  



 

:المراجع   

) 2013بوظبي أ( بوظبي   أالالئحة التنظیمیة للمدارس الخاصة في امارة  -  

2013- 2012بوظبي أدلیل سیاسات التعلیم المدرسي لمدارس امارة   -  

الالئحة التنظیمیة للمدارس الخاصة -  

الئحة االنضباط  السلوكي -  

سیاسة السلوك الطالبي -  

نموذج تعیینات الھیئة االداریة والتعلیمیة -   

تنظیم خدمة النقل المدرسي -  

سیاسة التوظیف -  

معاییر التفتیش -  

)تم استالمھا من قبل ( سیاسة حمایة الطفل  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


