Al Dhafra Private Schools

مـــدارس الظـفـرة الخـاصــــت

Abu Dhabi Educational Council

ٌٍٍجيس أثى ظجً ىيزعي

CHILD PROTECTION POLICY
سٌاسة حماٌة الطفل
2017-2018

Working Document
الوثٌقة المعمول بها

1. Policy Statement

 بٌان السٌاسة.1

Al Dhafra Private Schools, Al Ain and Abu Dhabi
Campuses, take seriously its responsibility to
protect and safeguard the welfare of children
and young people in its care and protect them
from abuse.

 مسؤولٌة جادة،ًتولً مدارس الظفرة الخاصة فً كل من العٌن وأبوظب
فً حماٌة رفاهٌة األطفال والشباب و رعاٌتهم من أي نوع من أنواع
اإلساءة

The Abu Dhabi Education Council defines students’
protection as:
all measures, steps, and procedures taken to avoid
exposure of students (in or out school, during school
activities and transportation) to any danger or harm
whether manipulation, violence, physical injury, sexual
assault, any vocal insult, moral threatening, or harm of
any type.

 هً جمٌع: ًٌـُع ّرؾ مجلس أبوظبً للتعلٌم حماٌة الطلبة على النحو اآلت
التدابٌر والخطوات واإلجراءات المتخذة لتجنب تعرض الطلبة (داخل
 أثناء األنشطة المدرسٌة والتنقل) ألي خطر أو،المدرسة أو خارجها
ضرر سواء التالعب أو العنف أو اإلصابة البدنٌة أو االعتداء الجنسً أو
.أي إهانة صرٌحة أو تهدٌد أخالقً أو ضرر من أي نوع

Al Dhafra Private Schools must ensure that its policies:
 Protect students, prevent manipulation,
overruling, physical and sexual assault, insult or
any kind of harm students may exposed to and
know students who may be subjected to harm.
 Support cultural, social, and psychological
growth of students to be mature and confident
in society.
(Abu Dhabi Education: Education First, 2015-16 p. 27)

:ٌجب على مدارس الظفرة الخاصة التأكد من أن سٌاساتها
االعتداء الجسدي،  والتجاهل و اإلهمال، تمنع التالعب، ً• تحم
اإلهانة أو أي نوع من األذى الذي قد ٌتعرض له الطلبة ومعرفة،ًوالجنس
الطلبة الذٌن قد ٌتعرضون لألذى
• تدعم النمو الثقافً واإلجتماعً والنفسً للطلبة لٌكونوا أفرادا َ ناضجٌن
. وواثقٌن من أنفسهم فً المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه
)52  ص01-5102 ، التعلٌم أوال:(أبوظبً التعلٌم

Under the new regulations, the Principal will act as a
guardian and accept the implications of that status
while the child is in the school’s trust, whether it is on
school grounds or school buses. Students are in the
school’s trust once they enter the school gates and are
in school grounds. This includes being on the bus and
during extra-curricular activities after school. Once
students are inside the school they must be supervised
by school staff.

2. Policy Aims

 بمثابة الوصً وٌقبل،ٌكون مدٌر المدرسة و ذلك بموجب اللوابح الجدٌدة
 سواء كان ذلك،اآلثار المترتبة فً أثناء وجود الطفل فً رعاٌة المدرسة
 ٌكون الطلبة تحت رعاٌة.على أرض المدرسة أو الحافالت المدرسٌة
 وهذا. المدرسة بمجرد دخولهم بوابات المدرسة وأثناء تواجدهم فٌها
ٌشمل كذلك وجودهم فً الحافلة وأثناء األنشطة الالصفٌة التً تجري بعد
 ٌكون جمٌع الطلبة فً حال دخولهم المدرسة تحت. ًالدوام المدرس
.إشراؾ موظفً المدرسة
 أهداف السٌاسة.5

Embedding a Positive Ethos

تضمٌن األخالقٌات اإلٌجابٌة

All children have the right to be safe in society. Al
Dhafra Schools have a duty to ensure arrangements
are in place for safeguarding and promoting the
welfare of all children by creating a positive school
atmosphere through: -

 من واجب مدارس.لجمٌع األطفال الحق فً أن ٌكونوا آمنٌن فً المجتمع
الظفرة ضمان وجود ترتٌبات لحماٌة وتعزٌز رفاهٌة جمٌع األطفال و ذلك
: من خالل خلق بٌبة مدرسٌة إٌجابٌة من خالل

a. our teaching and learning, pastoral support
and care for both students
and school staff

ً دعمنا التعلمً و التعلٌمً و رعاٌتنا و اهتمامنا بكل من الطلبة وموظف.ا
المدرسة

b. establishing strong, positive relationships with
parents which allow us to work in partnership to
provide the best possible support for each

ً إقامة عالقات قوٌة وإٌجابٌة مع أولٌاء األمور و التً تسمح لنا بالعمل ف.ب
شراكة لتقدٌم أفضل دعم ممكن لكل طالب فً رعاٌتنا
1
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student in our care
c. ensuring that all adults who work within the
school are aware of, and committed to, their
responsibilities about safeguarding and child
protection
d. providing a safe and caring environment in
which students can thrive and develop into
confident, healthy, well-balanced and resilient
individuals.
Every student should feel safe and protected
from any form of abuse. The safety and
protection of students is the responsibility of all
school staff and volunteers.
We are committed to maintaining an ethos
where children and parents feel secure in being
able to talk confidently to school staff about any
concerns they may have, knowing that they will
be taken seriously and treated with sensitivity.
3. Types of abuse

 التأكد من أن جمٌع البالؽٌن الذٌن ٌعملون داخل المدرسة على دراٌة تامة.ج
وملتزمون بمسؤولٌاتهم المتعلقة برعاٌة وحماٌة الطفل
 توفٌر بٌبة آمنة وراعٌة تمكن الطلبة من اإلزدهار و التطور إلى أفراد.د
 متزنٌن و مرنٌن،  أصحاء، واثقٌن
.ٌجب أن ٌشعر كل طالب باألمان والحماٌة من أي شكل من أشكال اإلساءة
وتقع مسؤولٌة حماٌة الطلبة وحماٌتهم على عاتق جمٌع موظفً المدرسة
.والمتطوعٌن
نحن كمدراس ملتزمون بالحفاظ على مبادىء و أخالقٌات ٌشعر من خاللها
األطفال وأولٌاء األمور باألمان فً التحدث و بكل ثقة مع موظفً المدرسة
 و ذلك لمعرفتهم باننا سنتعامل مع هذه المخاوؾ،حول أي مخاوؾ لدٌهم
. بجدٌة و شفافٌة
أنواع اإلساءة.3

 Physical abuse
Actual or likely physical injury to a child, or failure
to prevent physical injury or suffering
For example: Frequent bruises, change in
personality, reluctance to call home.

 اإلساءة الجسديت
 أو اىفشو ـً ٍْع اىعشس،إصبثخ جسذٌخ ـعيٍخ أو ٍحزَيخ ىيطفو
.اىجسذي أو اىَعبّبح
ً عذ/  اىزشدد، ورؽٍٍش ـً اىشخصٍخ، مذٍبد ٍزنشسح:على سبيل المثال
. اىشؼجخ ـً االرصبه ثبىجٍذ

 Sexual abuse
Actual or likely exploitation of a child by
involvement in sexual activities without informed
consent or understanding, or that violate social
taboos or family roles
For example: Overly provocative behavior, use of
sexually explicit language, asking questions of a
sexual nature.
 Emotional abuse
Actual or likely severe adverse effects on the
emotional and behavioral development of a
child by persistent or severe emotional illtreatment or rejection
For example: Shy and withdrawn, disinterest in
activities or school generally, noticeable change
in mood
 Potential abuse
Situations where children may not have been
abused but where social and medical
assessments indicate a high degree of risk that
they might be abused in the future, including
situations where another child in the household

 اإلساءة الجنسيت
االسزؽاله اىفعيً أو اىَحزَو ىيطفو عِ غشٌق اىَشبسمخ ـً أّشطخ
جْسٍخ دوُ ٍىاـقخ سسٍَخ أو رفبهٌ أو إّزهبك اىَحشٍبد االجزَبعٍخ
.أو دوس األسشح
 اسزخذاً ىؽخ،ً اىسيىك االسزفضاصي أمثش ٍِ اىالص:على سبيل المثال
.ً وغشح أسئيخ راد غبثع جْس،جْسٍخ صشٌحخ

 اإلساءة العاطفيت
ًاَثبس اىسيجٍخ اىشذٌذح اىفعيٍخ أو اىَحزَيخ اىزً رؤثش ـً اىَْى اىعبغف
واىسيىمً ىيطفو ٍِ خاله ٍىاصيخ أو شذح سىء اىَعبٍيخ عبغفٍب أو
.اىشـط
 عذً االهزَبً ـً األّشطخ أو اىَذسسخ،  اىخجو و االّسحبة:على سبيل المثال
. ورؽٍش ٍيحىظ ـً اىَضاج، ًثشنو عب

• اإلساءة المحتملت
اىحبالد اىزً قذ ال ٌزعشض ىهب األغفبه ىسىء اىَعبٍيخ وىنِ قذ رشٍش
ٍِاىزقٍٍَبد االجزَبعٍخ واىطجٍخ إىى دسجخ عبىٍخ ٍِ اىَخبغش اىزً قذ رج
 ثَب ـً رىل اىحبالد اىزً رَذ ـٍهب اإلسبءح ىطفو، ًرعشظهٌ ىإلسبءح ٍسزقجال
. أو وجىد ٍعزذي ٍعشوؾ، آخش ـً اىعبئيخ
ً سيىك رهذٌذي ٍِ اىنجبس ـ،  أخ أو وىً أٍش عٍْؿ:على سبيل المثال
. اىعبئيخ
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has been abused, or where there is a known
abuser
For example: A known violent sibling or parent,
threatening behavior from an adult within the
household
 Neglect
The persistent or severe neglect of a child which
results in impairment of health or development
For example: Frequently without food for the
school day, poor appearance and hygiene, left
alone frequently below the age of 14 without
any adult supervision.
4. Establishing a Child Protection Team
Al Dhafra Schools have established Child
Protection Teams comprising of senior members
of staff who are nominated from each section of
the school (high school, elementary, KG and
SENCO). This Child Protection team will
investigate any incidents of physical, emotional
or sexual abuse whether by staff, parents or
students, after being referred by a supervisor or
member of staff.
Any case of abuse must be immediately
reported to the Principal who will then be
required to send a written report to ADEC within
24 hours, following the Child Protection Team
investigation reports.
The Role of the Child Protection Team










• اإلهمال
اإلهَبه اىَسزَش أو اىحبد ىيطفو ٍَب ٌؤدي إىى ظعؿ ـً اىصحخ أو
.اىَْى
ً عذً رْبوه اىطعبً ثشنو ٍيحىظ خاله اىٍى:على سبيل المثال
ٌ و ىَِ ه، ُ ـً مثٍش ٍِ األحٍب، وسىء اىَظهش واىْظبـخ،ًاىذساس
.دوُ سِ اىشاثعخ عشش ٌزشمىُ دوُ أي إششاؾ ٍِ شخص ثبىػ
 إنشاء فريق حمايت الطفل.4
أنشأت مدارس الظفرة الخاصة فرقا ً لحماٌة الطفل تضم مجموعة
من موظفٌن مرشحٌن من كل قسم من أقسام المدرسة (المرحلة
 األساسٌة و مرحلة رٌاض األطفال وقسم الطلبة ذوي، الثانوٌة
االحتٌاجات الخاصة) سٍقىً ـشٌق حَبٌخ اىطفو ثبىزحقٍق ـً أي حىادس
اعزذاء جسذي أو عبغفً أو جْسً سىاء ٍِ قجو اىَىظفٍِ أو أوىٍبء
.ٍِ ثعذ إحبىزهب ٍِ قجو أحذ اىَششـٍِ أو أحذ اىَىظف، األٍىس أو اىطيجخ

ٌجت اإلثالغ ـىسا عِ أي حبىخ إسبءح ٍعبٍيخ إىى ٍذٌش اىَذسسخ و
ًاىزي سٍطيت ٍْه ثعذ رىل إسسبه رقشٌش مزبثً إىى ٍجيس أثىظج
 سبعخ ٍِ رقبسٌش اىزحقٍق اىخبصخ ثفشٌق حَبٌخ44 ُىيزعيٌٍ ـً ؼعى
.اىطفو
دور فرٌق حماٌة الطفل

Have individual responsibility for reporting
child protection concerns.
Keep written records of concerns about
children - noting the date, event and
action taken.
Where there is cause to take the matter
further, the member of the committee
must ensure that the case is discussed with
all relevant parties and that there are set
procedures for reporting and following up
concerns.
Adhere to the procedures set out by the
Principal when an allegation is made
against a member of staff.
Monitor child protection awareness in the
school and ensure that due diligence is
given to Child Protection issues.
The CP Team will take the necessary steps
to ensure the safety of the child in
question and any others who may be at

المسؤولٌة الفردٌة لإلبالغ عن المخاوؾ المتعلقة بحماٌة الطفل



ً  مبٌنة- االحتفاظ بسجالت مكتوبة عن المخاوؾ بشأن األطفال
.التارٌخ والحادثة واإلجراء المتخذ



 ٌجب على عضو اللجنة التأكد،إذا وجد سبب لتصعٌد هذه المسألة
 و اتخاذ كافة، من مناقشة القضٌة مع جمٌع األطراؾ المعنٌن
.اإلجراءات المحددة إلعداد التقارٌر ومتابعة المخاوؾ



االلتزام باإلجراءات التً ٌحددها المدٌر عند تقدٌم أي ادعاء ضد
.إي عضو من الموظفٌن



مراقبة االثاقفة العامة و الوعً المتعلق بحماٌة الطفل فً المدرسة
.وضمان إعطاء العناٌة المطلوبة لقضاٌا حماٌة الطفل



ٌتخذ فرٌق حماٌة الطفل الخطوات الالزمة لضمان سالمة الطفل
المعنً وأي أشخاص آخرٌن قد ٌكونوا عرضة للخطر
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risk.
 Establish and maintain an ethos where
children feel secure and are encouraged
to talk, and are listened to.
 Ensure that children know that there are
adults and persons in the school whom
they can approach if they are worried or
in difficulty.
 Al Dhafra Private Schools have established
policies on bullying, behavior and health
and safety. These policies all serve to
support and enhance the Child Protection
Policy.
 The Principal and the Child Protection
Teams of both schools must meet regularly
to discuss Child Protection issues within the
school and to review policies and share
best practice procedures.
5. The Role of Al Dhafra Schools’ Staff


To treat abuse seriously



To listen and look out for telltale signs. All
staff should be alert to the signs of abuse
and neglect and know to whom they
should report concern or suspicions.



To take appropriate action immediately –
Report to the Child Protection Team.



Any member of staff concerned about a
child must inform any member of Child
Protection committee immediately.
He/she will inform the Principal.
The member of staff must record factual
information regarding their concerns on
the same day. The record must be a clear,
concise and factual account of the
observations.
The Social Worker, in consultation with the
Child Protection Team and Principal, will
decide whether the concerns should be
referred to an outside agency.





6. Dealing with allegations against School
Staff, Volunteers or the Principal

إنشاء و الحفاظ على مبادئ ٌشعر فٌها األطفال باألمان وٌتم
. واإلستماع إلٌهم،تشجٌعهم على التحدث



ًالتأكد من معرفة األطفال بوجود أشخاص بالؽٌن وأشخاص ف
المدرسة ٌمكنهم التواصل معهم عند شعورهم بالقلق قلقٌن أو
واجهوا صعوبة ما



،  التنمر: أنشأت مدارس الظفرة الخاصة – العٌن سٌاسات
 ستعمل كل هذه السٌاسات على دعم.الصحة والسالمة، السلوك
.وتعزٌز سٌاسة حماٌة الطفل



ٌجب أن ٌجتمع المدٌر وفرٌق حماٌة الطفل لكال المدرستٌن بانتظام
و ذلك لمناقشة المسابل المتعلقة بحماٌة الطفل ضمن المدرسة
.ومراجعة السٌاسات واإلجراءات و تبادل أفضل الممارسات



دور العاملٌن فً مدارس الظفرة.2
التعامل مع اإلساءة بجدٌة



 ٌنبؽً على جمٌع. االستماع والبحث عن عالمات تدل على إساءة
الموظفٌن أن ٌكونوا على دراٌة و معرفة بالعالمات التً تدل على
إساءة المعاملة واإلهمال و معرفة المسؤول الذي ٌنبؽً إبالؼه
عن قلقهم أو شكوكهم



 رفع تقرٌر إلى فرٌق حماٌة- اتخاذ اإلجراءات المناسبة فورا
.الطفل



ٌجب على أي موظؾ من الموظفٌن ٌشعر بمخاوؾ اتجاه طفل ما
 و سٌقوم.أن ٌبلػ اي عضو من فرٌق حماٌة الطفل على الفور
. ـها بتبلػ مدٌر المدرسة/ بدوره



ٌجب على أي عضو من الموظفٌن تسجٌل معلومات واقعٌة بشأن
 وٌجب أن ٌكون السجل واضحا وموجزا.مخاوفه فً نفس الٌوم
وواقعٌا للمالحظات المدونة



 بالتشاور مع فرٌق حماٌة الطفل،ًسٌقرر األخصابً االجتماع
.والمدٌر ما إذا كان ٌنبؽً إحالة المخاوؾ إلى هٌبة خارجٌة



 التعامل مع االدعاءات ضد موظفً المدرسة أو المتطوعٌن أو مدٌر.1
المدرسة

Allegations against Staff:
The School has procedures to deal with

:االدعاءات ضد الموظفٌن
4
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allegations against staff (and volunteers who
work with children) that aim to strike a balance
between the need to protect children from
abuse and the need to protect staff and
volunteers from false or unfounded allegations.
Any allegation about a staff member should be
reported to:
 The Principal, if the allegation is made
against a member of staff,
 The Executive Principal and the Owner, if
the allegation is against the Principal,
 The Principal & the Owner if the allegation
is against a member of the Board.
Any suspicion that a child has been abused by
either a member of staff, parent or student
should be immediately reported to the Child
Protection Team, who will take such steps and
investigations as considered necessary to ensure
the safety of the child in question and any other
child who may be at risk. As stated above, any
incident must be immediately reported to the
Principal.

للمدرسة إجراءات للتعامل مع المزاعم المقدمة ضد الموظفٌن (والمتطوعٌن
الذٌن ٌعملون مع األطفال) تهدؾ إلى تحقٌق التوازن بٌن الحاجة إلى حماٌة
األطفال من اإلساءة والحاجة إلى حماٌة الموظفٌن والمتطوعٌن من
 ٌنبؽً اإلبالغ عن.االدعاءات الكاذبة أو التً ال أساس لها من جهة اخرى
:أي ادعاء ٌتعلق بالموظؾ إلى
،مدٌر المدرسة ؛إذا كان االدعاء موجها ضد أحد الموظفٌن



، إذا كان االدعاء ضد مدٌر المدرسة،المدٌر التنفٌذي والمالك



.المدٌر والمالك إذا كان االدعاء ضد أحد أعضاء مجلس اإلدارة



فً حال الشك فً أن الطفل قد تعرض لسوء المعاملة من قبل أحد الموظفٌن
أو األهل أو من طالب ما ؛فٌجب تبلٌػ فرٌق حماٌة الطفل فورا ً و الذي
سٌتخذ الخطوات المطلوبة والتحقٌقات التً تعتبر ضرورٌة لضمان سالمة
، كما ذكر أعاله. قد ٌكون معرضا للخطر،الطفل المعنً وأي طفل أخر
.فٌجب إبالغ المدٌر بأي حادثة مباشرة

As per ADEC Law as it states under Students
Protection (Article 5):

وفقا لقانون مجلس أبوظبً للتعلٌم كما تنص علٌه سٌاسة حماٌة الطلبة
:)2 (المادة

The principal “shall suspend any school
employee immediately should the said
employee be accused of abusing any student.”

ٌجب على المدٌر "تعلٌق أي موظف فً المدرسة فورا عن العمل إذا اتهم
."الموظف المذكور بإساءة معاملة أي طالب

In other words the school will immediately
suspend any staff member who is suspected of
an offence involving student abuse and /or
neglect on a temporary basis (paid) until the
suspicion is adjudicated.

بعبارة أخرى فإن المدرسة ستعلق و بشكل فوري و مؤقت( مدفوعة) أي
 أو/ موظؾ عن العمل ٌشتبه فٌه باإلساءة و تتضمن اإلساءة للطلبة و
لها/اإلهمال حتى ٌتم البت فً التهمة الموجهة له

In the event of an allegation against the
Principal, this should be reported to ADEC who
will contact the appropriate school
representative. If the member of staff is deemed
unsuitable after an internal investigation, then
the school reports it to ADEC -PSQA immediately
and ADEC approval will be taken away and all
necessary actions to end the staff member’s
ability to work in the UAE will be taken.

 ٌنبؽً إبالغ مجلس أبوظبً للتعلٌم،فً حال وجود ادعاء ضد مدٌر المدرسة
 إذا اعتبر.بهذا األمر الذي سٌقوم بدوره بالتواصل مع ممثل المدرسة المناسب
 تقوم المدرسة،ًعضو هٌبة التدرٌس ؼٌر مناسب بعد إجراء تحقٌق داخل
، فورا- بإبالغ مجلس أبوظبً للتعلٌم –قطاع المدارس و ضمان الجودة
 وسٌتم اتخاذ جمٌع اإلجراءات،وسٌتم سحب موافقة مجلس أبوظبً للتعلٌم
.الالزمة لمنع الموظؾ من العمل فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
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اإلجراءات المتخذة.

27. Procedures

Please also Refer to Appendix A




"الرجاء الرجوع إلى الملحق "أ

The Child Protection Team will meet
immediately upon the Principal being
advised of a child protection problem and
will investigate evidence of physical,
emotional or sexual abuse, whether by
students, staff or parents.
All staff should be alert to the signs of
abuse and neglect and know to whom
they should report concerns or suspicions.

 ٌتشكل فرٌق حماٌة الطفل فور إبالغ المدٌر
بحدوث مشكلة من مشاكل حماٌة الطفل و التحقق من أدلة
 سواء من قبل،اإلساءة الجسدٌة أو العاطفٌة أو الجنسٌة
.الطلبة أو الموظفٌن أو أولٌاء األمور

ٌجب أن ٌكون جمٌع الموظفٌن على دراٌة بالعالمات الدالة على
سوء المعاملة واإلهمال و معرفة لمن ٌنبؽً أن ٌقدم التقرٌر
.المتعلق بتلك المخاوؾ أو الشكوك





Suspicions must be filled in a disclosure
abuse form and a member contact of the
Child Protection Team must be contacted
immediately

 وضرورة، ٌجب تعببة الشکاوى فً استمارة اإلفصاح عن اإلساءة
.االتصال بفرٌق حماٌة الطفل علی الفور





Three designated Student Protection
committee, together with a Social Worker,
with knowledge and skills in recognizing
and acting upon child protection
concerns is the first point of contact for
staff and parents where a concern is
identified.
In any case of abuse, a written report to
ADEC will be sent within 24 hours following
the receipt of the Child Protection Team
investigation reports.
Staff with designated responsibilities for
child protection should receive
appropriate training.
Al Dhafra Schools operate safe
recruitment procedures to ensure that any
full, supply or volunteer staff are security
checked prior to employment or
engagement.

ٌقوم ثالثة من موظفً لجنة حماٌة الطلبة من أصحاب المعرفة و
 فً التعرؾ، ً جنبا إلى جنب مع األخصابً االجتماع، المهارة
على المخاوؾ المتعلقة بحماٌة الطفل و معرفة كٌفٌة التصرؾ و
التً تعد نقطة االتصال األولى للموظفٌن وأولٌاء األمور حٌث
. ٌتم تحدٌد تلك المخاوؾ



ٌٌٍجت إثالغ ٍجيس أثىظجً ىيزعي، ـً حبه إسبءح اىَعبٍيخ
 سبعخ ٍِ إسزالً رقبسٌش اىزحقٍق44 ُمزبثٍب ً ـً ؼعى
.اىخبصخ ثفشٌق حَبٌخ اىطفو



ٌجب أن ٌحصل الموظفون المسؤولون عن حماٌة الطفل علی
.التدرٌب المناسب



تطبق مدارس الظفرة إجراءات توظٌؾ آمنة تضمن خضوع أي
موظؾ بدوام كامل أو متطوع أو مزود إلى تدقٌق أمنً قبل
. العمل أو اإلنخراط









8. Confidentiality

السرٌة.3

Every effort should be made to ensure that
confidentiality is maintained for all concerned.
Information should be handled and distributed on

ٌنبؽً بذل كل جهد ممكن لضمان المحافظة على السرٌة التامة
 وٌنبؽً التعامل مع المعلومات وتوزٌعها على أساس.لجمٌع المعنٌٌن
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a “need to know” basis only. This includes the
following people:

the Principal

the Child Protection committee

the parents of the student who is alleged
to have been abused

the person making the allegation

the owner of the school
Personal action within child protection cases
should not be taken – pass it on. Do not discuss
your disclosure with others.
Concerns will be dealt with immediately but you
may not always be told the end result due to
confidentiality.
Information should be stored in a secure place
with limited access to designated people. This
information must be accurate, regularly updated,
relevant and secure.
9. Guidelines for Staff
This guidance is issued within this policy for the
protection of both staff and pupils. In education,
all relationships are founded on trust. It is vital for
those in positions of trust to understand the power
this gives them over those in their care, and the
responsibility they must exercise as a
consequence.
Recognizing Child Abuse – When to be
concerned
It is important that all members of staff including
visiting staff, should be aware and alert to possible
outward signs of abuse or neglect. Signs of abuse
may include one or more of the following:







An injury that is not typical of the bumps
and scrapes associated with everyday
activities, or an injury that is not consistent
with any explanation given.
Frequent injuries even when apparently
reasonable explanations are given.
Sudden changes in behavior, performance
or attitude.
Anxiety or low self-esteem.
Knowledge of sexual matters beyond what
would normally be expected, or sexual
behavior that is unusually explicit or
inappropriate to the child’s age.

: وٌشمل ذلك األشخاص التالٌة أسماؤهم."الحاجة إلى المعرفة" فقط
مدٌر المدرسة
لجنه حماٌة الطفل
أهل الطالب الذي ٌدعى أنه تعرض لسوء المعاملة
الشخص الذي قدم االدعاء
مالك المدرسة







ٌنبؽً عدم اتخاذ أي إجراء شخصً فً إطار قضاٌا حماٌة الطفل
. عدم مناقشة مكنوناتك مع اآلخرٌن- اإلبالغ عنه فقطسٌتم التعامل مع المخاوؾ على الفور ولكن قد ال ٌتم إعالم الشخص
.المبلػ دابما بالنتٌجة النهابٌة بسبب السرٌة
ٌجب حفظ المعلومات فً مكان آمن مع محدودٌة الوصول إلٌها فقط
 ٌجب أن تكون هذه المعلومات دقٌقة. من قبل األشخاص المعنٌن
.ومحدثة بانتظام وذات صلة وآمنة
 إرشادات للموظفٌن.4
تصدر هذه التوجٌهات من إطار هذه السٌاسة و ذلك لحماٌة الموظفٌن
 فمن. تبنى جمٌع العالقات فً عملٌة التعلٌم على الثقة.والتالمٌذ
ًالمهم ألولبك الذٌن ٌعملون فً مواقع الثقة تلك أن ٌفهموا القوة الت
 والمسؤولٌة التً ٌجب أن، تــُمنح لهم لرعاٌة من هم تحتهم
.ٌمارسوها نتٌجة لذلك

التعرؾ على عالمات سوء معاملة األطفال – متى ممكن أن تكون
: سببا َ للقلق
 بما فً ذلك الموظفٌن،من المهم أن ٌكون جمٌع األعضاء الموظفٌن
 على دراٌة و معرفة بالعالمات المحتملة لإلساءة أو،الزابرٌن
:ً قد تتضمن عالمات اإلساءة واحدة أو أكثر مما ٌل.اإلهمال
ًإصابة تختلؾ عن إصابات اإلرتطام و الخدوش الت
 أو إصابة ال،ٌعرض لها الطفل خالل األنشطة الٌومٌة
ٌوجد لها تفسٌر واضح
إصابات متكررة حتى عند تقدٌم تفسٌرات معقولة
. األداء أو الموقؾ،التؽٌرات المفاجبة فً السلوك



.القلق أو قلة احترام الذات
 أو، معرفة المسابل الجنسٌة بما ٌتجاوز المعتاد و الدارج
السلوك الجنسً الصرٌح و بشكل ؼٌر عادي أو ؼٌر
.مناسب لعمر الطفل
اإلفصاح عن تجربة قد ٌكون الطفل قد تعرض فٌها ألذى









7
Al Dhafra Private School, Reviewed July 2017

7102  رُجعت فً ٌولٌو، مدارس الظفرة الخاصة



Disclosure of an experience in which the
child may have been significantly harmed.

Dealing with a Disclosure









Listen to what is being said without
displaying shock or disbelief.
Accept what is being said and allow the
child to talk freely.
Reassure the child, but do not make
promises that might be impossible to keep.
Do not promise confidentiality, as it might
be necessary to refer the case to the Social
Police and ADEC.
Reassure the child that what has
happened is not their fault and stress that it
was right to talk.
Listen rather than ask direct questions;
asking minimal open rather than leading
questions.
Explain what has to be done next and who
has to be told.
Staff will be informed of relevant
information in respect of individual cases
regarding child protection on a “need to
know basis” only. Any information shared
with a member of staff in this way must be
held confidentially to themselves.

Do’s and Don’t’s

.شدٌد

التعامل مع الحالة
• استمع إلى ما ٌقال دون إبداء أي عالمات للصدمة أو عدم
التصدٌق
.• قبول ما ٌقال والسماح للطفل بالتحدث بحرٌة
 قد ٌكون من المستحٌل،  دون تقدٌم أٌة وعود،• طمأنة الطفل
. تحقٌقها
 حٌث قد ٌكون من الضروري إحالة، • عدم الوعد بسرٌة الموضوع
.القضٌة إلى الشرطة المجتمعٌة ومجلس أبوظبً للتعلٌم
 مع التاكٌد له أنه قد قام بعمل،• طمأنة الطفل بأن ما حدث لٌس خطأه
.الصواب عندما تحدث
 أسبلة ذات نهاٌات مفتوحة إلى.• استمع بدال من طرح أسبلة مباشرة
حد ما بدال األسبلة المؽلقة التً تشٌر إلى إجابة محددة
 وما ٌجب أن،  الخطوة القادمة، • شرح ما ٌجب القٌام به بعد ذلك
.ٌقال
• سٌتم إعالم الموظفٌن بالمعلومات ذات الصلة فٌما ٌتعلق بالحاالت
.الفردٌة المتعلقة بحماٌة الطفل علی أساس "الحاجة إلی المعرفة" فقط
وأي معلومات تتم مشاركتها مع أحد الموظفٌن بهذه الطرٌقة ٌجب أن
. تكون سرٌة و بٌنهم

ما ٌجب فعله و ما ال ٌجب فعله
ال تدع الشكوك أو اإلفصاح أو اإلدعاءات عن اإلنتهاكات
تمر دون اإلبالغ عنها أو تسجٌلها



 Do provide access for pupils to talk to you about
any concerns they may have.

توفٌر السبل للطلبة للتحدث عن أٌة مخاوؾ قد تكون
.لدٌهم



 Plan activities that involve more than one other
person being present, or are at least within sight or
hearing of others.

تخطٌط األنشطة التً تشتمل على وجود أكثر من طالب
 أو على األقل أن ٌكون على مرأى أو سمع، واحد
.اآلخرٌن



 If it is necessary to speak to a child alone, always
inform another member of staff where you are. It
is advisable not to close the door of the room.
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 فقم،إذا كان من الضروري التحدث إلى الطفل بمفرده
 من.دابما بإبالغ عضو آخر من الموظفٌن أٌنما كنت



 Do not let suspicion, disclosure or allegations of
abuse go unreported or unrecorded.
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.المستحسن عدم إؼالق باب الؽرفة
معرفة أن الحذر مطلوب فً لحظات حساسة معٌنة أثناء
 أو،  المصٌبة، تقدٌم المشورة فً مسابل ما مثل التنمر
.سوء المعاملة



وجود أماكن نوم منفصلة لكل من التالمٌذ و الموظفٌن
، أثناء الرحالت التً تتطلب السكن



تجنب المواقؾ التً تهدد عالقتك مع التالمٌذ وؼٌر
المقبولة ضمن دابرة الثقة



أثناء التدرٌب فً حصة الرٌاضة أو عملٌة التعلٌم و التعلم
، حٌث تكون درجة اإلحتكاك الجسدي ضرورة حتمٌة
ٌجب على الموظفٌن أن ٌدركوا و بشكل خاص أن هذا
/ االحتكاك ٌجب أن ٌستخدم فقط لتطوٌر المهارات
.التقنٌات أو لمعالجة أو منع اإلصابة



ٌنصح الموظفون بتجنب نقل طفل واحد فً وسٌلة
مواصالت دون موافقة مدٌر المدرسة حتى فً حالة
.الطوارئ



 Remember that someone else may misinterpret
your actions, no matter how well intentioned.

 مهما، تذكر أن شخصا آخر قد ٌسٌا تفسٌر تصرفك
. كانت نٌتك حسنة



 Do not have inappropriate physical or verbal
contact with pupils. Avoid suggestive remarks or
gestures, even in fun.

تجنب االتصال الجسدي أو اللفظً ؼٌر المالبم مع
 حتى، تجنب المالحظات أو اإلٌماءات الموحٌة.التالمٌذ
. فً لو كان على سبٌل المزاح



ال تتسرع باستنتاجات حول اآلخرٌن قبل التأكد من
.الحقابق



.ال تعتمد على سمعتك الطٌبة لحماٌتك



 Recognize that caution is required in sensitive
moments of counseling on matters such as
bullying, bereavement or abuse.
 On residential trips, pupils and staff must have
separate sleeping accommodation.
 Avoid situations that compromise your
relationship with pupils and are unacceptable
within a relationship of trust.
 During coaching of sport or instrumental
teaching, where a degree of physical contact
may be inevitable, staff must be particularly
aware that this should only be used to develop
skills/techniques or to treat or prevent injury.
 Staff are advised to avoid transporting a single
child in a vehicle without principal’s approval
even in case of an emergency.

 Do not jump to conclusions about others without
checking the facts.
 Do not rely on your good name to protect you.

الملحق أ

Appendix A
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Flowchart for reporting abuse and/or neglect
cases

 أو اإلهمال/ مخطط اإلبالغ عن حاالت إساءة المعاملة و

Process to report a suspected case of abuse
and/or neglect in Abu Dhabi schools:

ً أو اإلهمال ف/ عملٌة اإلبالغ عن حالة مشتبه فٌها من سوء المعاملة و
:ًمدارس أبوظب
(1)




 أو اإلهمال/ التعرؾ على عالمات إساءة المعاملة و
الرجوع إلى العالمات المحتملة إلساءة معاملة األطفال
3 المذكورة فً سٌاسة حماٌة الطفل رقم




اإلبالغ عن الحالة للجنه حماٌة الطفل



تقوم اللجنه بإبالغ مدٌر المدرسة عند الشك فً إساءة للطالب
 و إهمال/ أو



Recognize the signs of abuse and/or
neglect
Refer to possible signs of Child Abuse in
Child Protection Policy #3
(2)



Report the case to the Child Protection
Committee
(3 )



Committee informs the School Principal
when a suspect case of student abuse
and/or neglect

(4 )




Committee Reports the case to the
Ministry of Interior – Child Protection
Center telephone hotline (116111) and
the electronic link available on the
ADEC website
Record the case reference number and
the date of reporting

-تبلػ اللجنه عن الحالة لوزارة الداخلٌة – مركز حماٌة الطفل
) والرابط اإللكترونً الموجود على111111( الخط الساخن
موقع مجلس أبوظبً للتعلٌم
تسجٌل الرقم المرجعً للحالة وتارٌخ اإلبالغ




(5)



Ensure confidentiality and privacy of
reported cases
Cooperate with Ministry of Interior – Child
Protection Center by implementing the
required measures

ضمان سرٌة وخصوصٌة الحاالت المبلػ عنها
 من خالل-  مركز حماٌة الطفل- التعاون مع وزارة الداخلٌة
تنفٌذ اإلجراءات المطلوبة
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