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 وثيقة حماية الطفل

 

 اإلطار العام

سٌاسة لحماٌة الطفل  أكاديمية ياستطبك مدرسة  ،واهتمام المدرسة بحماٌة الطفل دائرة التعلٌم والمعرفةفً إطار إهتمام  -1

 فً المدرسة. / ذوو الصلة العاملٌن تم إعدادها من لبل اإلدارة وموجهة لجمٌع

  الرلمً. على هذه الوثٌمة ونشرها على مولع المدرسةوجمٌع أفراد المجتمع المدرسً ,ٌتم اطالع ولً األمر  -2

باألمن والحماٌة من أي شكل من أشكال )بما فً ذلن ٌاس االفتراضٌة( ٌجب أن ٌشعر كل طالب وطالبة فً المدرسة  -3

 جنسً( –بدنً  –االعتداء )لفظً أو واالستغالل العاطفًاإلهمال 

ٌحظر حظرا تاما إٌماع  هلانون ودٌمة، فإنومن خالل تبعا لسٌاسة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة الفعالة فً حماٌة الطفل  -4

 العماب البدنً/النفسً على الطالب بأي شكل من األشكال.

ومشاركة أولٌاء األمور  - المؤلتةبما فً ذلن أصحاب العمود  -فً المدرسة  تتولع المدرسة التزام جمٌع العاملٌن -5

 .تضمن توفٌر بٌئة آمنة ألبنائنا والزائرٌن فً تطبٌك هذه السٌاسة التً

ضرورة االلتزام بلبس الكمام طوال فترة التواجد فً المدرسة مع المداومة على استخدام المعمم وااللتزام بالممعد  -6

 المخصص

 

  جراءات المتبعةاإل

وذلن على النحو  األمن والحماٌة للطالب درجاتتموم المدرسة بإتخاذ جمٌع التدابٌر واإلجراءات التً من شأنها توفٌر ألصى 

 -التالً:

 العـاملون

ياس  أكاديمية بالطالب كمحور العملٌة التعلٌمٌة، تطبك مدرسة واهتمام المدرسة دائرة التعلٌم والمعرفةفً إطار اهتمام  –

والتً تضم  دائرة التعلٌم والمعرفةلسٌاسة السلون المهنً والوظٌفً للعاملٌن والتً تم اعدادها اعتمادا على الالئحة التنظٌمٌة 

 مجموعة من المٌم التً ٌجب أن ٌلتزم بها جمٌع العاملٌن فً المدرسة كما ٌنبغً أن تنعكس جمٌعها على سلوكٌات العاملٌن،

 العمل الجماعً، النزاهة، الشفافٌة، االحترام المتبادل والتواصل مع اآلخرٌن، تحمل المسؤولٌة، الرعاٌة والتكاتف. مثال ذلن

 .دائرة التعلٌم والمعرفةٌتم إختٌار أعضاء الهٌئة اإلدارٌة والتدرٌسٌة وفك اإلجراءات واللوائح المتبعة من  –

لضمان إهتمامهم وحرصهم على الطالب والتعامل معهم  المساندةٌك الهٌئة ٌتم إختٌار مشرفً الحافالت فً المدرسة من فر –

 بأسالٌب تربوٌة.

 ٌتم التأكٌد على جمٌع العاملٌن فً المدرسة بعدم استخدام أي نوع من أنواع العماب البدنً و/أو النفسً على الطالب. –

 تمدٌمهم ولٌس لدٌهم أي سوابك جنائٌة وذلن من خاللٌتم التأكد من أن جمٌع العاملٌن فً المدرسة ٌتمتعون بأخالق طٌبة  –

 فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة. للصحٌفة الجنائٌة الصادرة من وزارة الداخلٌة

 لكل منهم. الذاتٌة ةسٌرالاالحتفاظ بسجل كامل عن العاملٌن بالمدرسة ٌوضح خبراتهم السابمة و –

مساعدة وعمال النظافة وذلن بحسب ما جاء بالالئحة التنظٌمٌة، حٌث أن طالب ٌتم الفصل التام بٌن العاملٌن بالخدمات ال –

 .ت تنظٌف من اإلناث فمطالالحلمة األولى تتعامل معهم عام

 الطالب

وتحول دون  ٌجب على الطالب االلتزام بما ورد فً الئحة السلون التربوي للطالب والتً من شأنها توفٌر الهدوء واألمن –

 ً ذلن الفصول الدراسٌة االفتراضٌة.ف، بما فوضىحدوث أي شغب أو 

أو  لمتبعة فً حالة تعرضهم إلى إساءةلتوعٌتهم باالجراءات ا للطالب ٌةحاضرات توعوٌة وارشادتموم المدرسة بتوفٌر م –

 .، بما فً ذلن التنمر االلكترونًنوع يمن أتنمر
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 أولياء األمور

المدرسة  تأمل اإلطارتتمبل المدرسة أي مالحظة أو شكوى بخصوص أبنائهم من خالل لنوات التواصل المتاحة. وفً هذا 

 بالظروف األسرٌة التعاون التام بشأن أبنائهم واإلنصات إلٌهم ومتابعة سلوكهم والتمدم إلٌنا لحل أي مشكلة، وإعالم المدرسة

 مرض مزمن( –وفاة أحد الوالدٌن  –صال انف –)طالق  المحٌطة بالطالب الخاصة 

 الزوار

عند الضرورة وحسب اإلرشادرات ند دخولهم إلى مبنى المدرسة توفٌر ما ٌثبت الهوٌة عمع إدارة المدرسة فً  الزوارٌتعاون 

ٌموم حارس األمن حٌث أمن مرخصة من وزارة الداخلٌة  ولذلن تتعالد المدرسة مع شركةاالحترازٌة فً زمن الكورونا، 

 نذأ، وذلن بعد التأكد من توفر الزائرٌن لدٌه، بجانب توفٌر بطالة زائر مرلمة للضٌف فً سجل كل الزواربإثبات هوٌة 

و حسب أساعة  72المرور األخضر على تطبٌك الحصن باإلضافة الى شهادة فحص سلبً من الكورونا ال تتعدى صالحٌتها 

 .ما تمتضٌه الحاجة

 رسيالمبنى المد

 تموم المدرسة باتخاذ كافة اإلجراءات التً تضمن ألصى درجات األمن والسالمة للطالب من خالل اإلجراءات التالٌة:

 ، لسم البنٌن(والبنات التأسٌسً. المدرسة مكونة من عدة ألسام منفصلة )لسم 1

  طوال الٌوم الدراسً. . تعٌٌن مشرفً ألسام وأجنحة لضمان النظام واإلنضباط2

 على مدار الساعة. المبنى مزود بنظام كامٌرات مرالبة تغطً جمٌع المرافك. 3

اإلنذار ومكافحة  المدرسة متعالدة مع شركة مختصة فً أمور الولاٌة والسالمة والتً تموم بأعمال الصٌانة الخاصة بنظام .4

باجراء  ، كما تموم الشركةة التعلٌم والمعرفةدائرالدفاع المدنً ومتطلبات  دائرة الحرٌك وفما الشتراطات الولاٌة والسالمة من

 .إلخالء فً حالة الطوارئللتدرب على ا للعاملٌن والطالب دورات تدرٌبٌة

 . التعمٌم المستمر لجمٌع مرافك المدرسة حسب خطة وجدول منتظم بناء على اإلرشادات الرسمٌة من هٌئة الصحة.5

 العيادة المدرسية

مرخص من هٌئة الصحة فً أبوظبً، تكون فً حالة مزود خدمات متخصص وحت إشراف توفر المدرسة عٌادة مرخصة ت –

 .تأهب لتلبٌـــة االحتٌاجات الطبٌة لجمٌع الطالب خاصة الذٌن ٌعانون من ظروف صحٌة خاصة أو أمراض مزمنة

حضور طرف  بضرورة ةدائرة التعلٌم والمعرفتلتزم المدرسة بمرار لجنة التراخٌص الصادر من هٌئة الصحة فً أبوظبً  –

 .ثالث فً حال لٌام الممرضة بالكشف على الطالب الذكور

 توفٌر غرفة عزل منفصلة ومجهزة حسب اشتراطات دائرة الصحة بما ٌتعلك بجائحة الكورونا. –

 الحافالت المدرسية

، معاٌٌر األمن والسالمة وفما لمواصفات دلٌل النمل المدرسً فً إمارة أبوظبً تطابكتوفر المدرسة حافالت مدرسٌة  –

 .الخاصة بجائحة كورونا وحسب االشتراطات

 ٌتم ارشاد الطالب إلى لواعد األمن والسالمة لضمان سالمتهم والتً تتضمن: –

 ًوعدم تغٌٌر الممعد طوال الفصل الدراس البماء فً وضع الجلوس أثناء سٌر الحافلة

 استخدام حزام األمان فً كل األولات

 ٌحظر استخدام األدوات المؤذٌة كاأللالم والمساطر أثناء وجودهم داخل الحافلة

 عدم التدافع أثناء الصعود أو النزول من الحافلة

 عدم التحدث مع السائك أو الشغب أثناء وجودهم داخل الحافلة

 .ضرورة ارتداء الكمام وعدم نزعها

معلمٌهم ومشرفً  روج الطالب من وإلى الحافالت فً بداٌة الٌوم الدراسً وبعد نهاٌة الدوام تحت اشرافٌتم دخول وخ –

 .األلسام وفك نظام معٌن بشكل آمن ومنظم

 .تم اختٌار سائمً ومشرفً الحافالت بعناٌة لضمان اهتمامهم وحرصهم على الطالب –

  .ر المتعلمة فً النمل المدرسً من حافالت ومشرفات وسائمٌنمسؤول حركة ٌموم بمتابعة جمٌع األمو توفر المدرسة –
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 المختبرات واألجهزة الكهربائية

 .للمخاطر تموم المدرسة بعمل صٌانة دورٌة لصٌانة األجهزة الكهربائٌة والمكٌفات لضمان عدم تعرض الطالب –

 .والسالمة لمعاٌٌر األمن لحفظ المواد الكٌمٌائٌة وفما ضد الحرٌك ةتوفر المدرسة مختبرات علمٌة مزودة بخزان –

)ٌتم تعطٌل عمل المختبرات لدواعً الصحة والسالمة  .تمع مسؤولٌة المختبر العلمً على عاتك مختصة بأمور المختبرات -

 واالستعاضة عنها فً المختبر االفتراضً(

 نترنت (اإل)  –الحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات 

االنترنت فً  توفر المدرسة خدمات اإلرشاد والتوعٌة للطالب وأولٌاء األمور لجعل األبناء فً مأمن عند استخدامهم لشبكة

 المدرسة والبٌت ومنها:

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

ثمافً، دراسً، اجتماعً أو  )علمً، لتحمٌك غرض إٌجابً واستعماله دائما ،شبكة العنكبوتٌةلل بٌان أهمٌة االستخدام اآلمن –

 ترفٌهً(

 .تنظٌم الولت المحدد الستخدام االنترنت بحكمة ونظام –

 الحاسوب )فً المدرسة( ةتركٌب برامج الحماٌة واالمان الالزمة على جمٌع أجهز –

مغلمة لتسهٌل عملٌة االشراف  عام ولٌس داخل غرفوضع جهاز الحاسوب الذي ٌستخدم لتصفح االنترنت فً مكان  –

 واضحة لالستخدام . ووضع لواعد

 سرة.باأل تجنب الحدٌث مع الغرباء على االنترنت حول االسرة أو اعطائهم أى معلومات شخصٌة هامة –

 وبموافمة ولً األمر إال فً شكل الئك ومناسب لكترونٌاإتحظر المدرسة استخدام صور الطالب  –

االجراءات  المدرسة أو خارجها بجدٌة تامة ودراستها واتخاذ لم التعامل مع كل شكوى أو إشتباه فً االعتداء من داخسٌت –

لمتابعة الشكاوى  ، لذلن لامت المدرسة بتعٌٌن اخصائٌٌن ومشرفٌن مسؤولٌندائرة التعلٌم والمعرفةالمناسبة لها حسب لوانٌن 

حركة للمواصالت بجانب تخصٌص  ، باالضافة إلى مشرففصول التعلم عن بعدالالزمة بما فً ذلن وإتخاذ االجراءات 

 بالشكاوي لتلمً أى شكوى أو استفسار نموذج الكترونً 

 مهام الشخص المسؤول: 

 أن ٌكون نمطة التواصل األولى ألولٌاء األمور والطالب والعاملٌن فً المدرسة -1

 عدوعن بتنسٌك إجراءات حماٌة الطفل فً المدرسة  -2

عدم تعرض إرشادات مفصلة لضمان وتزوٌدهم بالحفاظ على برنامج التدرٌب المتواصل لجمٌع العاملٌن فً المدرسة  -3

 البدنً و/أو النفسً الطالب للخطر أو األذى

المشكلة،  ٌتضمن السجل )التارٌخ، الولت، المكان، جوهر ، حٌثوى وتخزٌن السجالت فً ملـف خاصتدوٌن وحفظ الشك -4

 وأراء األشخاص المعنٌٌن(

 حفظ األدلة )ٌتم حفظ األدلة على مختلف أنواعها، على سبٌل المثال الهواتف النمالة التً تحتوى على رسائل نصٌة( -5

 النفسً على الطالب ومعالجته رهاثمتابعة الشكوى: ٌجب متابعة الشكوى بعد حلها واالنتهاء منها ودراسة أ -6

 اعداد التمارٌر: ٌتم اعداد التمارٌر الخاصة بالشكوى وإعالم الجهات المختصة -7

 اطالع المدٌر على جمٌع االجراءات التً اتخذت من ولت تمدٌم الشكوى واالستماع إلى التوصٌات والعمل بها -8

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

 ….(مركز الدعم االجتماعً، لسم الشرطة المجتمعٌة،  ،والمعرفة

 
 

 

 


