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 وثيقة حماية الطفل 

 اإلطار العام

سياسة لحماية  أكاديمية ياس الخاصةتطبق مدرسة  ، واهتمام المدرسة بحماية الطفل دائرة التعليم والمعرفةفي إطار إهتمام  -1

 في المدرسة.  / ذوو الصلة  الطفل تم إعدادها من قبل اإلدارة وموجهة لجميع العاملين

   الرقمي. على هذه الوثيقة ونشرها على موقع المدرسةوجميع أفراد المجتمع المدرسي ,يتم اطالع ولي األمر  -2

باألمن والحماية من أي شكل من أشكال اإلهمال )بما في ذلك ياس االفتراضية( يجب أن يشعر كل طالب وطالبة في المدرسة  -3

 جنسي(  –بدني  –االعتداء )لفظي أو واالستغالل العاطفي

يحظر حظرا تاما إيقاع  هقانون وديمة، فإنومن خالل تبعا لسياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة الفعالة في حماية الطفل  -4

 العقاب البدني/النفسي على الطالب بأي شكل من األشكال.

ومشاركة أولياء األمور والزائرين   - المؤقتةبما في ذلك أصحاب العقود  -تتوقع المدرسة التزام جميع العاملين في المدرسة  -5

 .تضمن توفير بيئة آمنة ألبنائنا في تطبيق هذه السياسة التي

 وااللتزام بالمقعد المخصص  ضرورة االلتزام بلبس الكمام طوال فترة التواجد في المدرسة مع المداومة على استخدام المعقم -6

 

  اإلجراءات المتبعة

وذلك على النحو   األمن والحماية للطالب درجاتتقوم المدرسة بإتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التي من شأنها توفير أقصى  

 - التالي:

 العـاملون

أكاديمية ياس   بالطالب كمحور العملية التعليمية، تطبق مدرسة واهتمام المدرسة  دائرة التعليم والمعرفةفي إطار اهتمام  –

والتي   دائرة التعليم والمعرفةلة السلوك المهني والوظيفي للعاملين والتي تم اعدادها اعتمادا على الالئحة التنظيمية سياس الخاصة

 تضم مجموعة من القيم التي يجب أن يلتزم بها جميع العاملين في المدرسة كما ينبغي أن تنعكس جميعها على سلوكيات العاملين،

 ة، الشفافية، االحترام المتبادل والتواصل مع اآلخرين، تحمل المسؤولية، الرعاية والتكاتف.العمل الجماعي، النزاه  مثال ذلك

 . دائرة التعليم والمعرفةيتم إختيار أعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية وفق اإلجراءات واللوائح المتبعة من  –

ان إهتمامهم وحرصهم على الطالب والتعامل معهم لضم المساندةيتم إختيار مشرفي الحافالت في المدرسة من فريق الهيئة  –

 بأساليب تربوية.

 يتم التأكيد على جميع العاملين في المدرسة بعدم استخدام أي نوع من أنواع العقاب البدني و/أو النفسي على الطالب.  –

 تقديمهم سوابق جنائية وذلك من خالليتم التأكد من أن جميع العاملين في المدرسة يتمتعون بأخالق طيبة وليس لديهم أي  –

 .في دولة اإلمارات العربية المتحدة  للصحيفة الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية

 لكل منهم.  الذاتية ةسيرالاالحتفاظ بسجل كامل عن العاملين بالمدرسة يوضح خبراتهم السابقة و –

لنظافة وذلك بحسب ما جاء بالالئحة التنظيمية، حيث أن طالب يتم الفصل التام بين العاملين بالخدمات المساعدة وعمال ا –

 .ت تنظيف من اإلناث فقطالالحلقة األولى تتعامل معهم عام

 الطالب

وتحول دون  يجب على الطالب االلتزام بما ورد في الئحة السلوك التربوي للطالب والتي من شأنها توفير الهدوء واألمن –

 لك الفصول الدراسية االفتراضية. ، بما غي ذحدوث أي شغب أو فوضى

أو  لتوعيتهم باالجراءات المتبعة في حالة تعرضهم إلى إساءة  للطالب يةحاضرات توعوية وارشادتقوم المدرسة بتوفير م –

 .، بما في ذلك التنمر االلكترونيمن أى نوعتنمر

 أولياء األمور

المدرسة   تأمل اإلطارات التواصل المتاحة. وفي هذا تتقبل المدرسة أي مالحظة أو شكوى بخصوص أبنائهم من خالل قنو
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 بالظروف األسرية التعاون التام بشأن أبنائهم واإلنصات إليهم ومتابعة سلوكهم والتقدم إلينا لحل أي مشكلة، وإعالم المدرسة

 مرض مزمن(  –وفاة أحد الوالدين  –انفصال   –)طالق  المحيطة بالطالب الخاصة 

 الزوار

عند الضرورة وحسب اإلرشادرات  ند دخولهم إلى مبنى المدرسة  توفير ما يثبت الهوية عمع إدارة المدرسة في  الزواريتعاون 

يقوم حارس األمن بإثبات حيث أمن مرخصة من وزارة الداخلية  ولذلك تتعاقد المدرسة مع شركةاالحترازية في زمن الكورونا، 

اذن المرور   ، وذلك بعد التأكد من توفرنب توفير بطاقة زائر مرقمة للضيفالزائرين لديه، بجا في سجل  كل الزوارهوية 

او حسب ما تقتضيه   ساعة 72شهادة فحص سلبي من الكورونا ال تتعدى صالحيتها  األخضر على تطبيق الحصن باإلضافة الى

 . الحاجة

 المبنى المدرسي

 من والسالمة للطالب من خالل اإلجراءات التالية: تقوم المدرسة باتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن أقصى درجات األ

 ، قسم البنين(والبنات التأسيسي. المدرسة مكونة من عدة أقسام منفصلة )قسم 1

   .طوال اليوم الدراسي . تعيين مشرفي أقسام وأجنحة لضمان النظام واإلنضباط2

 على مدار الساعة.  . المبنى مزود بنظام كاميرات مراقبة تغطي جميع المرافق3

اإلنذار ومكافحة   المدرسة متعاقدة مع شركة مختصة في أمور الوقاية والسالمة والتي تقوم بأعمال الصيانة الخاصة بنظام .4

باجراء   ، كما تقوم الشركةدائرة التعليم والمعرفةالدفاع المدني ومتطلبات  دائرة الحريق وفقا الشتراطات الوقاية والسالمة من

 . إلخالء في حالة الطوارئللتدرب على ا للعاملين والطالب دريبيةدورات ت

 . التعقيم المستمر لجميع مرافق المدرسة حسب خطة وجدول منتظم بناء على اإلرشادات الرسمية من هيئة الصحة. 5

 العيادة المدرسية

أبوظبي، تكون في حالة  مرخص من هيئة الصحة في  مزود خدمات متخصص وتوفر المدرسة عيادة مرخصة تحت إشراف  –

 . تأهب لتلبيـــة االحتياجات الطبية لجميع الطالب خاصة الذين يعانون من ظروف صحية خاصة أو أمراض مزمنة

حضور طرف   بضرورة دائرة التعليم والمعرفةتلتزم المدرسة بقرار لجنة التراخيص الصادر من هيئة الصحة في أبوظبي  –

 . على الطالب الذكور ثالث في حال قيام الممرضة بالكشف

 توفير غرفة عزل منفصلة ومجهزة حسب اشتراطات دائرة الصحة بما يتعلق بجائحة الكورونا. –

 الحافالت المدرسية

، وحسب معايير األمن والسالمة وفقا لمواصفات دليل النقل المدرسي في إمارة أبوظبي تطابقتوفر المدرسة حافالت مدرسية  –

 .صة بجائحة كورونااالشتراطات األخيرة الخا

 يتم ارشاد الطالب إلى قواعد األمن والسالمة لضمان سالمتهم والتي تتضمن: –

 وعدم تغيير المقعد طوال الفصل الدراسي  البقاء في وضع الجلوس أثناء سير الحافلة

 استخدام حزام األمان في كل األوقات

 هم داخل الحافلة يحظر استخدام األدوات المؤذية كاألقالم والمساطر أثناء وجود

 عدم التدافع أثناء الصعود أو النزول من الحافلة 

 عدم التحدث مع السائق أو الشغب أثناء وجودهم داخل الحافلة 

 .ضرورة ارتداء الكمام وعدم نزعها

 معلميهم ومشرفي يتم دخول وخروج الطالب من وإلى الحافالت في بداية اليوم الدراسي وبعد نهاية الدوام تحت اشراف –

 .األقسام وفق نظام معين بشكل آمن ومنظم

 . تم اختيار سائقي ومشرفي الحافالت بعناية لضمان اهتمامهم وحرصهم على الطالب –

  .مسؤول حركة يقوم بمتابعة جميع األمور المتعلقة في النقل المدرسي من حافالت ومشرفات وسائقين توفر المدرسة –

 المختبرات واألجهزة الكهربائية

 . للمخاطر المدرسة بعمل صيانة دورية لصيانة األجهزة الكهربائية والمكيفات لضمان عدم تعرض الطالبتقوم  –
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 .والسالمة لمعايير األمن لحفظ المواد الكيميائية وفقا ضد الحريق ةتوفر المدرسة مختبرات علمية مزودة بخزان –

)يتم تعطيل عمل المختبرات لدواعي الصحة والسالمة   .المختبراتتقع مسؤولية المختبر العلمي على عاتق مختصة بأمور  -

 واالستعاضة عنها في المختبر االفتراضي(

 نترنت (اإل)  –الحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات 

نترنت في اال توفر المدرسة خدمات اإلرشاد والتوعية للطالب وأولياء األمور لجعل األبناء في مأمن عند استخدامهم لشبكة

 المدرسة والبيت ومنها:

 (lms-msteamsتوفير حساب خاص لكل طالب على منصة التعلم ) –

ثقافي، دراسي، اجتماعي أو   )علمي، لتحقيق غرض إيجابي واستعماله دائما ،شبكة العنكبوتيةلل  بيان أهمية االستخدام اآلمن –

 ترفيهي(

 .ظامتنظيم الوقت المحدد الستخدام االنترنت بحكمة ون –

 الحاسوب )في المدرسة(  ةتركيب برامج الحماية واالمان الالزمة على جميع أجهز –

مغلقة لتسهيل عملية االشراف ووضع   وضع جهاز الحاسوب الذي يستخدم لتصفح االنترنت في مكان عام وليس داخل غرف –

 واضحة لالستخدام .  قواعد

 سرة.باأل أو اعطائهم أى معلومات شخصية هامةتجنب الحديث مع الغرباء على االنترنت حول االسرة  –

 وبموافقة ولي األمر إال في شكل الئق ومناسب لكترونياإتحظر المدرسة استخدام صور الطالب  –

االجراءات  المدرسة أو خارجها بجدية تامة ودراستها واتخاذ لسيتم التعامل مع كل شكوى أو إشتباه في االعتداء من داخ  –

لمتابعة الشكاوى   ، لذلك قامت المدرسة بتعيين اخصائيين ومشرفين مسؤوليندائرة التعليم والمعرفةالمناسبة لها حسب قوانين 

نموذج ت بجانب تخصيص حركة للمواصال ، باالضافة إلى مشرفالالزمة بما في ذلك فصول التعلم عن بعدوإتخاذ االجراءات 

 بالشكاوي لتلقي أى شكوى أو استفسار الكتروني 

 مهام الشخص المسؤول:  

 أن يكون نقطة التواصل األولى ألولياء األمور والطالب والعاملين في المدرسة  -1

 وعن بعدتنسيق إجراءات حماية الطفل في المدرسة  -2

الطالب  عدم تعرض إرشادات مفصلة لضمان وتزويدهم باملين في المدرسة الحفاظ على برنامج التدريب المتواصل لجميع الع -3

 البدني و/أو النفسي للخطر أو األذى 

المشكلة،   يتضمن السجل )التاريخ، الوقت، المكان، جوهر ، حيثوى وتخزين السجالت في ملـف خاصتدوين وحفظ الشك -4

 وأراء األشخاص المعنيين(

 حفظ األدلة )يتم حفظ األدلة على مختلف أنواعها، على سبيل المثال الهواتف النقالة التي تحتوى على رسائل نصية( -5

 النفسي على الطالب ومعالجته  رهاثمتابعة الشكوى: يجب متابعة الشكوى بعد حلها واالنتهاء منها ودراسة أ -6

 اعداد التقارير: يتم اعداد التقارير الخاصة بالشكوى وإعالم الجهات المختصة -7

 اطالع المدير على جميع االجراءات التي اتخذت من وقت تقديم الشكوى واالستماع إلى التوصيات والعمل بها -8

دائرة التعليم  لحل أى مشكلة وتقديم العون ) - م األمرإذا لز  - لمختلفةالمجتمع ا ***تتعاون المدرسة مع مؤسسات

 مركز الدعم االجتماعي، قسم الشرطة المجتمعية، ….( ،والمعرفة
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