
 
  

 

 
 

 

المانأحماية أالطفال وحفظ   

 في ألتعليم 

 معلومات

/مقدمي ألرعاية للوالدين   

 
 

الطالع با يمكن ألحصول على ألمزيد من ألمعلومات حول ألالمان
 على موقع ألمدرسة و إل إس س ب فرع ألالباء

 
 http://www.bournemouth-poole-

lscb.org.uk/parents/ 
 

ألتحدث مع  كان لديك أي مخاوف حول أمان طفلك أوطفل أخرإذا 
المان في ألمدرسة أو نائب أو عضو اخر من كبار مخصصي أ

  ذلك إتصل  منألموظفين. وبدالا 

 
  بورنموث ماش: 01202458101  أو 
MASH@bournemouth.gov.uk 

 
 بول ماش:  01202735046 

childreferrals@poole.gov.uk 
 

 ألشرطة 999 في حالة ألطوارئ
 أو101 لغيرألطوارئ

إن إس ب س س   08088005000    
ألالطفالخط هاتف  08001111  

 
  بورنموث و بول إل إس س ب لالمان في ألتعليم

2017ألمجموعة ألفرعية فيبراير    

 

 

 الحفاظ على القضايا

ا رصد حضور طفلك يوميا والغياب الك –       الحضور بير دائما

المدرسة لديها سياسة حضورالتي ينبغي موظف الحضور. يتبعه

                                                   مأن تقرأ وتفه

                                                   .                            

 

قواعد سلوك واضحة للمجتمع المدرسي  لديها المدرسة – لسلوكا

الجميع.  ونحن  امان وسعادة التي يجب اتباعها للحفاظ علىوكله 

وهذا  حصل مشاكل بينهماألطفال في بعض األحيان ت     م أننفه

مع الكبار الذين سيتم االستماع إلى األطفال    سوف يتم التعامل

المعنيين والمساعدة في إيجاد حل 

                                                                            .للحالة

                 

  يع حاالت التهديد على محملأخذ جمتالمدرسة  –        لبلطجةا

   ل واألسر في محاولة لحل أيمل مع األطفااتعتوسوف ،  الجد

المدرسة لديها سياسة مكافحة البلطجة التي ينبغي أن تقرأ  مشاكل

                                                              .وتفهم

 

   واالطفالالكبارالجميع في المدرسة   –            لصحة والسالمةا

     ةالمدرسة لديها سياس مانة العمل فيما بينهمضمان أعلى  نمسؤولي

        .كل فرد هاتبعيصحة والسالمة التي يجب أن واضحة بال

 المدرسة لديها مدربين تدريبا كامال على اإلسعافات األولية للتعامل 

مع أية حوادث في 

                                                           .المدرسة

عترف بأن التكنولوجيا تلعب دوراا تالمدرسة  –  أالمان أاللكتروني

هاما في التعليم أو األطفال، وهي ملتزمة بحماية األطفال في العالم 

   عندها المعاوماتفتراضي.  لدعم اآلباء واألمهات، المدرسة اال

اء للمساعدة على إبقاء أطفالك آمنة سو االنترنت سالمةبخصوص 

  في المدرسة أو في

                                                                              .المنزل

                             

مل المدرسة اعتكاوى حول كيف تإذا كان لديك أي ش--   يلشكاوا 

مديرة تحدث معنا.  للبالثقة  الشعورطفلك الرجاء  معأو كمع

ا سعيدة للتحدث إليكم لحل أي صعوبات.  فمن  المدرسة ستكون دائما

األفضل التحدث إلينا بمجرد أن لديك مصدر قلق حتى ال تصبح 

رفع ذه المسألة قد حلت، يمكنكمشكلة أكبر.  إذا كنت ال تشعر به  

ة.لمخاوف الخاصة بك مع هيئة اإلداررفع ا  

 
 

 

 ما يجب القيام بة المدرسة

حتى أن نبغي أن يكون طفل قادراا على الذهاب إلى المدرسة ويشعر باألمان 
فضل ا اليتمكنوا من تحقيق أ  

                                     

 مللتأكد من أنهم سيتم فحصه  أي شخص يعمل أو المتطوعين في هذه المدرسة 
طفال، للعمل مع األطفال وثم تدريبهم على التعرف على إساءة معاملة األ ينآمن

.                                               بالقلق اوما يجب فعله إذا هم شعرو  

  على حصلوا  الذين نيأخصائيقيادة  هاالمدرسة لدي               (DSL) 

معرفة ما يجب فعله عندما يوجه لهم مصدر قلقلتدريب إضافي    .  

                                                              :ي إس الد

                                                  : طل مكافحة البلطجةب

                                                 : األمان اإللكترونيطل 

 "                                             : امل الرعاية الرعويةع

 ا والعمل ستمع إليك دانوف س نشعر  كنتمعكم إذا  جنبا الى جنبئما
، ال يمكن مشاركة االهتمامات بالقلق حول طفلك. في بعض األحيان

.  المدرسة لديها "الرعاية االجتماعية"  مشاركة  ما بعد إالمعكم 
ات حول سياسة صون الذي يخبرك بمزيد من المعلوم

لشرطة أو خدمات مع ا، ومتى يجب أن نتكلم الموضوعهذا
ا نسخة من هذ الحصول على يةكيف طلب منااألطفال. الرجاء ا

                              .القانون

  يمكن حفظ أنفسهمألالمان وسوف نساعد طفلك لمعرفة المزيد عن .
األكل الصحي، مكافحة  على الدروسهذة أن تتضمن 

سالمة على الطرق، وعالقات ، والأاللكترونية السالمةالبلطجة،
كجزء من هذه الدروس سوف  المخدرات والكحول. صحية،توعية 

شعر بالقلق إزاء يجب فعله إذا كانوا قلقين أو ما يطفلك  نعلم
.سالمتهم  

 ما يجب فعله اآلباء/مقدمي الرعاية

أبنائهم.  يجب  اآلباء/مقدمي الرعاية هم الناس األكثر أهمية للحفاظ على سالمة
ا   عليك دائما

ثارة الشواغل المتعلقة باألطفالالشعر بالثقة ا                            •    

  التحدث إلى المدرسة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو دعم                       •

المحكمة المتعلقة ما إذا كان لديك أية أوامر فيالمدرسة أخبر          •

الطفل بسالمة  

 معلوماتك الخاصة   معرفة ما إذا كان هناك تغيير في المدرسة أخبر
تغيير اسم، تغيير المسؤولية نقل منزل، الحصول على رقم اتصال جديد،  مثل

 األبوية

  ياخذون طفلك من وإلى ألمدرسةة معرفة الذين المدرس أخبر       
اثنين من االتصاالت الطارئة األخرى.  يجب عليك إبالغ المدرسة  وتوفير 

 بأي تغييرات على الترتيبات المتفق عليه

•                     أخبر المدرسة إذا كان طفلك ستكون غائبة والالسباب ولماذا 

 

 

http://www.bournemouth-poole-lscb.org.uk/parents/
http://www.bournemouth-poole-lscb.org.uk/parents/
mailto:MASH@bournemouth.gov.uk
mailto:childreferrals@poole.gov.uk


 

 

 

 

 
؟أالمان مايةحما هو   

 
  مموثوق بهناس كبارحولهم   هناك جميع األطفال والشباب بحاجة إلى أن يكون

بأشخاص آخرين أو من إيذاء أنفسه االحتفاظ بمأمن من الضرر للتأكد من  
أفضل النتائج  على اإلجراءات الالزمة لتمكين جميع األطفال من الحصول ذتخااو

.الممكنة  

ذلك؟ سيتم ذلككيف   
:ينبغي أن نضمن أن جميع الناس األطفال والشباب  

 رعاية صحية تامة 

 في صحة جيدة 

 في أمان 

 لديهم فرص أفضل للحياة 

 وان:

طفال والشباب متامنين ومالئمينجميع أالشخاص ألذين يعملون مع أال  للقيام   

 بذلك

 جميع االماكن حيث يذهب أالطفال والشباب إليها تكون امنة 

...أيضا عن أالمان هو  حماية  

 

 تقديم ألدعم لالطفال والشباب 

 ألحصول على أشخاص اخرين للمساعدة عند ألضرورة 

كان ألطفل أو ألشاب في حاجة إلى مساعدةألتعرف ألمبكر والتدخل إذا    

طفل أو مراهق معرفة ما يجب فعلة إذا كان قلقا بشان شخص   

معرضين للخطر لالذىألتعرف في ما إذا  كان ألشخص ألطفل أو ألشاب    

 أو أالعتداء  

 إتخاذ إجراءات لحماية الطفل او الشاب 

 

في المقام األول.  أنها  الضرر أو اإليذاء  حدوث العمل معا لمنعحماية أالمان هو

ب حماية والتورط مع تلك األسر التي تكون فيها األطفال والشباألليست فقط حول 

.ىاألكثر عرضه لألذى أو التي تؤذ  

 

ب.األطفال والشبا أمان عن حماية ينلجميع مسؤولأ  

 

 

 

 

 

 

...يتضمن طائفة واسعة من القضايا مثل أالمان حماية  

 

 ألبلطجة 

 ألعنصرية 

 أمان ألحريق 

 إذاء أالطفال 

 ألهروب 

 إضطرابات أالكل 

كتئابأال   

 مشاكل أالمراض ألعقلية 

ألمفقودينأالطفال     

 ألتعليم 

 

العتراف باإلساءةا  

, حماية أالمان لالطفال وألشباب من أالساءة. ي نهاية األكثر تطرفاف  

لالذى أو لم يعتني 18هو عندما يتعرض ألشخص دون سن أإلساءة للطفل 

 بالطفل بشكل صحيح.

في بعض االحيان يمكن أإلساءة لالطفال او ألشاب ألصغير من قبل شخص 

او شاب صغير, ولكن عادة أنهم يعرفون ألشخص ألذي غريب او طفل أخر 

 يسبب لهم االذى. مثال افراد العائلة او ألشبكة أإلجتماعية. 

 

يمكن اإلساءة لالطفال او الشباب في أي مكان, على سبيل المثال, في المنزل 

او في نادي المدرسة إلخ. في ي المدرسة وفي المركز الرياضي المحلي وف

بعض االحيان شخص أخر يعلم ما يحدث ولكن لم يتدخل لوقف مايحدث. وهذا 

 ايضا خطأ !

 

معاملةألثر إساءة أ  
وا ستأثر على حياتهم في ألمدى لإلساءة أو أهمل واألطفال الذين قد تعرضأ

صعوبات  مثالا  يمكن أن تستمر طوال حياتهمألقصير ولكن أالثار الطويلة 

.ألعالقة او مشاكل الصحة العقلية او إساءة إستخدام المخدرات او الكحول  

 عنف عصاباة ألشباب 

 تشوية أالعضاء ألتناسلية أالنثوية 

 أالساءة ألمنزلية 

 سالمة ألطريق 

 أالستغالل ألجنسي 

 أالتجار باالَطفال 

 ألمخدرات والكحول 

الجسديألضرر    

 ألسالمة أاللكترونية 

 ألصحة و مشاكل أالمان 

 ألوقاية من ألتطرف 

 
 
 
 

 أنواع أإلساءة

ل.ناك أربعة أنواع رئيسية من االعتداء: العاطفية، والجسدية والجنسية واإلهماه  

 أالساءة العاطفية

من إظهار الحبأ االهتمام الكافي  تفشل االباء/مقدمي الرعاية اوأالخرينعندما 

, الطفالهم عندما يتهددوا او ألتهكم أو التقليل منها, مما يسبب ألقلق , ألكابة

  ألعصبية, أو أالنزعاج في سلوكهم.

 أإلساءة ألجسدية

ين يصيبوا إلحاق ألضرر عمدا بالطفل أو عندما االباء/مقدمي الرعاية او أالخر

  ألتعرض لألذى من قبل شخص أخر., أو ال يحمي ألطفل من ابألش

 أإلساءة ألجنسية

وهذا يشمل على إجبار أو إغراء ألطفل أو ألشاب بالمشاركة في أالنشطة 

, ليسة بالضرورة أن تشمل على درجة عالية من ألعنف, سواء كان ألجسدية

 ألطفل مدرك لما يحدث أم ال. 

 أإلهمال

ألشاب لتلبية ألحاجات أالساسية باالطفال أو هوعندما يفشل االباء/مقدمي الرعاية 

ة أو عندما يتم ترك أالطفال ألصغير للغذاء, وألمالبس, وألمأوى أو ألرعاية ألطبي

   ألمناسب مما يجعلهم في وضع غير آمن أو محمي. شرافدون أإل

 

 أإلساءة ألمنزلية

تتلقى تنبية من ألشرطة عندما يحدث "أالعتداء ألمنزلي" ألمدرسة  

أسرة ألطفل.في   

سوف يقدمون ألدعم وألرصد, وإتصل ب "ألرعاية أإلجتماعية" 
  إذا كان لديك إهتمامات أخرى.

 

 

 
 


