
 
  

 
 
 

 
المانأحمایة أالطفال وحفظ   

 في ألتعلیم 

 معلومات

/مقدمي ألرعایة للوالدین   
 

 
یمكن ألحصول على ألمزید من ألمعلومات حول ألالمان باالطالع 

ألمدرسة وموقع شراكة دورسیت لحمایة األطفالعلى موقع   
 
  

إذا كان لدیك أي مخاوف حول أمان طفلك أوطفل أخر ألتحدث مع 
مخصصي أالمان في ألمدرسة أو نائب أو عضو اخر من كبار 

 ألموظفین. وبدالً من ذلك إتصل:
  

 ِب ِس ِب ماش
۷۳٥۰٤٦ ۰۱۲۰۲  

  MASH@bcpcouncil.gov.uk 
 

 ألشرطة ۹۹۹ في حالة ألطوارئ
 أو ۱۰۱ لغیرألطوارئ

إن إس ب س س   ۰۸۰۸۸۰۰٥۰۰۰  
خط ھاتف ألالطفال  ۰۸۰۰۱۱۱۱  

 
ألتعلیم  لالمان في ِب ِس ِب شراكة دورسیت لحمایة األطفال   

)۲۰۱۹ألمجموعة ألفرعیة (مراجعة أیلول   

 

 الحفاظ على القضایا
رصد حضور طفلك یومیا والغیاب الكبیر دائماً  -ألحضور    
یتبعھ موظف الحضور.المدرسة لدیھا سیاسة حضورالتي ینبغي 

أن تقرأ وتفھم                                                          
                                                                         

لدیھا قواعد سلوك واضحة للمجتمع المدرسة  -السلوك 
المدرسي كلھ والتي یجب اتباعھا للحفاظ على امان وسعادة 

الجمیع.  ونحن نفھم أن األطفال في بعض األحیان تحصل مشاكل 
بینھم وھذا سوف یتم التعامل   مع الكبار الذین سیتم االستماع إلى 

            األطفال المعنیین والمساعدة في إیجاد حل للحالة.       
                                                                          

المدرسة تأخذ جمیع حاالت التھدید على محمل  الجد  -ألباطجة 
،وسوف تتعامل مع األطفال واألسر في محاولة لحل أي   مشاكل  

فھم.  المدرسة لدیھا سیاسة مكافحة البلطجة التي ینبغي أن تقرأ وت
                                                            

               
الجمیع في المدرسة الكبارواالطفال    -الصحة والسالمة 

مسؤولین على ضمان أمانة العمل فیما بینھم المدرسة لدیھا سیاسة   
واضحة بالصحة والسالمة التي یجب أن یتبعھا كل فرد.          

المدرسة لدیھا مدربین تدریبا كامال على اإلسعافات األولیة للتعامل  
                                 مع أیة حوادث في المدرسة.            

               

المدرسة تعترف بأن التكنولوجیا تلعب  -  أالمان أاللكتروني
دوراً ھاما في التعلیم أو األطفال، وھي ملتزمة بحمایة األطفال في 

العالم االفتراضي.  لدعم اآلباء واألمھات، المدرسة عندھا 
ساعدة على إبقاء أطفالك المعاومات بخصوص سالمة االنترنت للم
 آمنة سواء في المدرسة أو في  المنزل.   

                                                                            
                            

 الشكاوي 
إذا كان لدیك أي شكاوى حول كیف تتعامل المدرسة معك أومع    

طفلك الرجاء الشعور بالثقة للتحدث معنا.  مدیرة المدرسة ستكون 
دائماً سعیدة للتحدث إلیكم لحل أي صعوبات.  فمن األفضل التحدث 

إلینا بمجرد أن لدیك مصدر قلق حتى ال تصبح مشكلة أكبر.  إذا 
لة بقد إنحلت ,یمكن رفع المخاوف الخاصة كنت ال تشعر بأن ألمشك

بك مع ھیئة اإلدارة. سوف تجد عملیة شكاوى المدارس على موقع 
 المدرسة.

 
 

 ما یجب القیام بة المدرسة
نبغي أن یكون ألطفل قادراً على الذھاب إلى المدرسة وألشعور باألمان حتى أن 

 یتمكنوا من تحقیق أالفضل.
      -  المتطوعین في ھذه المدرسة  سیتم فحصھمأي شخص یعمل أو 
 للتأكد من أنھم آمنین للعمل مع األطفال وثم تدریبھم على التعرف على   

            
 حمایة األطفال وحفظھم  ، وما یجب فعلھ إذا ھم شعروا بالقلق.

             -  المدرسة لدیھا قیادة أخصائیین للحمایة الذین
لحاصلین على تدریب إضافي ومعرفة ما یجب حصلوا على  دي إس ال, وا

 عملھ إذا شعروا بالقلق.
                                Michele Lawsonقیادة أخصائیین للحمایة ... 

              
                           Ali Simpsonبطل مكافحة البلطجة ھو:.........

                   
  Alysia Dolan بطل األمان اإللكتروني ھو:......

......Louise Pollockعامل الرعایة الرعویة ھو:....  
                           Michele Lawsonقیادة ألوقایة ھو:..........  

سوف نستمع إلیك دائماً والعمل جنبا الى جنب معكم إذا كنت نشعر بالقلق  -
ي بعض األحیان، ال یمكن مشاركة االھتمامات حول طفلك أو طفل آخر. ف

معكم إال ما بعد  مشاركة الرعایة االجتماعیة لالطفال .  المدرسة لدیھا 
سیاسة صون الذي یخبرك بمزید من المعلومات حول ھذاالموضوع، ومتى 

یجب أن نتكلم مع الشرطة أو خدمات األطفال. الرجاء اطلب منا كیفیة 
القانون.                             الحصول على نسخة من ھذا   

سوف نساعد طفلك لمعرفة المزید عن ألالمان وحفظ أنفسھم. یمكن أن تتضمن  - 
ھذة الدروس على األكل الصحي، مكافحة البلطجة،السالمة أاللكترونیة، 

والسالمة على الطرق، وعالقات صحیة، توعیة المخدرات والكحول, منع 
ا قلقین روس سوف نعلم طفلك ما یجب فعلھ إذا كانوالتطرف. كجزء من ھذه الد

 أو یشعر بالقلق إزاء سالمتھم.

 ما یجب فعلھ اآلباء/مقدمي الرعایة
أبنائھم.  یجب  اآلباء/مقدمي الرعایة ھم الناس األكثر أھمیة للحفاظ على سالمة

 ً  علیك دائما

باألطفالاشعر بالثقة الثارة الشواغل المتعلقة                       •    
  التحدث إلى المدرسة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو دعم               •
أخبرالمدرسة في ما إذا كان لدیك أیة أوامرالمحكمة المتعلقة           •

الطفل بسالمة  

أخبر المدرسة معرفة ما إذا كان ھناك تغییر في معلوماتك الخاصة  مثل نقل •
ید، تغییر اسم، تغییر المسؤولیة األبویةمنزل، الحصول على رقم اتصال جد  

أخبر المدرسة معرفة الذین یاخذون طفلك من وإلى ألمدرسة       وتوفیر   •
اثنین من االتصاالت الطارئة األخرى.  یجب علیك إبالغ المدرسة بأي 

 تغییرات على الترتیبات المتفق علیھ

• اذا                   أخبر المدرسة إذا كان طفلك ستكون غائبة والالسباب ولم   
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؟أالمان مایةحما ھو   

 
  مموثوق بھناس كبارحولھم   ھناك جمیع األطفال والشباب بحاجة إلى أن یكون

بأشخاص آخرین أو من إیذاء أنفسھ االحتفاظ بمأمن من الضرر للتأكد من  
أفضل النتائج  على اإلجراءات الالزمة لتمكین جمیع األطفال من الحصول ذتخااو

.الممكنة  
ذلك؟سیتم كیف   

:ینبغي أن نضمن أن جمیع الناس األطفال والشباب  

 رعایة صحیة تامة 
جیدةفي صحة    

 في أمان 
 لدیھم فرص أفضل للحیاة 

 وان:
طفال والشباب متامنین ومالئمینجمیع أالشخاص ألذین یعملون مع أال    

 للقیام بذلك
 جمیع االماكن حیث یذھب أالطفال والشباب إلیھا تكون امنة 

...أیضا عن أالمان ھو  حمایة  

 
 تقدیم ألدعم لالطفال والشباب 

للمساعدة عند ألضرورةألحصول على أشخاص اخرین    
ألتعرف ألمبكر والتدخل إذا كان ألطفل  -المساعدة المبكرة  - 

 أو ألشاب في حاجة إلى مساعدة
طفل أو مراھق معرفة ما یجب فعلة إذا كان قلقا بشان شخص   

 ألتعرف في ما إذا  كان ألشخص ألطفل أو ألشاب معرضین للخطر لالذى 
 أو أالعتداء  

لطفل او الشابإتخاذ إجراءات لحمایة ا   

 

في المقام األول.  أنھا  الضرر أو اإلیذاء  حدوث العمل معا لمنعحمایة أالمان ھو
ب حمایة والتورط مع تلك األسر التي تكون فیھا األطفال والشباأللیست فقط حول 

.ىاألكثر عرضھ لألذى أو التي تؤذ  

 

ب.األطفال والشبا أمان عن حمایة ینلجمیع مسؤولأ  

 

 

 

 

 

...یتضمن طائفة واسعة من القضایا مثل أالمان حمایة  
 

 ألبلطجة •
 ألعنصریة •
 أمان ألحریق •
 إذاء أالطفال •
 ألھروب •
 إضطرابات أالكل •
كتئابأال •  
 مشاكل أالمراض ألعقلیة •
  أالطفال ألمفقودین •
 ألتعلیم •
الطریق والسكك - •  

            الحدیدیة وسالمة المیاه 

 
العتراف باإلساءةا  

األكثر تطرفا , حمایة أالمان لالطفال وألشباب من في نھایة 
 أالساءة.

أإلساءة للطفل أو أالھمال ھو عندما یتعرض ألشخص دون سن 
لالذى أو لم یعتني بالطفل بشكل صحیح.18  

في بعض االحیان یمكن أإلساءة لالطفال او ألشاب ألصغیر من 
قبل شخص غریب او طفل أخر او شاب صغیر, ولكن عادة أنھم 

رفون ألشخص ألذي یسبب لھم االذى. مثال افراد العائلة یع
 اوشخص في ألشبكة أإلجتماعیة. 

 
یمكن اإلساءة لالطفال او الشباب في أي مكان, على سبیل المثال, 

في المنزل وفي المدرسة وفي المركز الریاضي المحلي او في 
نادي المدرسة, أالنترنت إلخ. في بعض االحیان شخص أخر یعلم 

دث ولكن لم یحاول لوقف مایحدث. وھذا ایضا خطأ.ما یح  

 أثر إساءة ألمعاملة
أألطفال الذین قد تعرضوا لإلساءة أو أھملوا ستأثر على حیاتھم 
في ألمدى ألقصیر ولكن لبعض ألمدى الطویلة یمكن أن تستمر 

طوال حیاتھم مثالً صعوبات ألعالقة او مشاكل الصحة العقلیة او 
رات او الكحول.إساءة إستخدام المخد  

 

• عنف عصاباة ألشباب -  
• تشویة أالعضاء ألتناسلیة أالنثویة -  
• أالساءة ألمنزلیة -  
االستغالل الجنائ - •  
• أالستغالل ألجنسي -  
• أالتجار باالَطفال/العبودیة الحدیثة -  
• ألمخدرات والكحول -  
• ألضرر الجسدي -  
• ألسالمة أاللكترونیة -  
• ألصحة و مشاكل أالمان -  
• ألوقایة من ألتطرف -  
 
 
 
 

 أنواع أإلساءة
ل.ناك أربعة أنواع رئیسیة من االعتداء: العاطفیة، والجسدیة والجنسیة واإلھماھ  

 أالساءة العاطفیة

من إظھار الحبأ االھتمام الكافي  تفشل االباء/مقدمي الرعایة اوأالخرینعندما 
, الطفالھم عندما یتھددوا او ألتھكم أو التقلیل منھا, مما یسبب ألقلق , ألكابة

  ألعصبیة, أو أالنزعاج في سلوكھم.

 أإلساءة ألجسدیة

ین یصیبوا إلحاق ألضرر عمدا بالطفل أو عندما االباء/مقدمي الرعایة او أالخر
  لتعرض لألذى من قبل شخص أخر., أو ال یحمي ألطفل من أابألش

 أإلساءة ألجنسیة

وھذا یشمل على إجبار أو إغراء ألطفل أو ألشاب بالمشاركة في أالنشطة 
, لیسة بالضرورة أن تشمل على درجة عالیة من ألعنف, سواء كان ألجسدیة

 ألطفل مدرك لما یحدث أم ال. 

 أإلھمال

ألشاب لتلبیة ألحاجات أالساسیة باالطفال أو ھوعندما یفشل االباء/مقدمي الرعایة 
ة أو عندما یتم ترك أالطفال ألصغیر للغذاء, وألمالبس, وألمأوى أو ألرعایة ألطبی

   ألمناسب مما یجعلھم في وضع غیر آمن أو محمي. شرافدون أإل

 

 أإلساءة ألمنزلیة
لة أي حادثة تتعلق بالسیطرة, أو بسلوك ألتھدید أو عنف أو سوء ألمعام 

عاًما أو أكثر والذین ھم أو كانوا  16بین األشخاص الذین تبلغ أعمارھم 
شركاء حمیمین أو أفراد من العائلة ، بصرف النظر عن جنسھم أو 

 جنسانیتھم.  

ألمدرسة تتلقى تنبیة من ألشرطة عندما یحدث "أالعتداء ألمنزلي في 
 أسرة ألطفل.

سوف یقدمون ألدعم وألرصد, وإتصل ب "ألرعایة أإلجتماعیة" إذا كان 
 لدیك إھتمامات أخرى. 

 
–استغالل األطفال   

ھو استخدام الطفل للربح أو العمل أو اإلشباع الجنسي أو أي میزة  
 شخصیة أو مالیة أخرى

 
 


