مسائل حفاظتی
حاضری گرفتن -حضور اوالد شما روزانه کنترول می-
شود و غیرحاضریهای قابل توجه همیشه توسط آفسر
حضور پیگیری میگردد .مکتب سیاستی برای حاضری
گرفتن دارد که باید آن را بخوانید و درک کنید.
رفتار  -مکتب قوانین رفتاری روشنی برای کل جامعه
مکتب دارد که باید برای حفظ امنیت و شادی همه رعایت
شود .ما میدانیم که کودکان گاهی اوقات با هم مشاجره
میکنند ،که این مسئله با گوش دادن به گپهای کودکان
درگیر ،و کمک درحل این وضعیت توسط یک بزرگسال
رسیدگی میشود.

آنچه یک مکتب باید انجام دهد

•

•

قلدری -مکتب تمام موارد قلدری را بسیار جدی میگیرد و
با کودکان و خانوادهها برای حل و فصل مشکالت همکاری می-
کند .مکتب سیاستی ضد قلدری دارد که باید آن را بخوانید و
درک کنید.

شکایات
اگر شکایتی در مورد نحوه برخورد مکتب با خودتان
یا اوالدتان دارید ،لطفا ً با ما گپ بزنید .مدیر مکتب
همیشه خوشحال خواهد شد که با شما گپ بزند تا
مشکالت را حل کند .بهتر است به محض اینکه مشکلی
داشتید با ما گپ بزنید تا مشکل کالنتر نشود .اگر
احساس میکنید موضوع حل نشده است ،میتوانید
مشکل خود را با هیئت نظارت در میان بگذارید .روند
شکایت مکاتب را در وب سایت مکتب سیل کنید.

حفظ امنیت کودکان در تعلیم
اطالعات برای والدین  /مراقبان
اطالعات حفاظتی بیشتر را میتوان در وب-
سایت مکتب و وبسایت
Pan Dorset Safeguarding
Children Partnership

خط مشترک دیجیتال ( )DSLعبارت است از.. ………:
قهرمان مبارزه با قلدری این است که……………:
قهرمان ایمنی الکترونیکی عبارت است از…………:

سالمتی و ایمنی – همه افراد در مکتب مکلف هستند اطمینان
حاصل کنند که بزرگساالن و کودکان در یک محیط امن کار
میکنند .مکتب سیاست صحی و ایمنی روشنی دارد که همه باید
از آن پیروی کنند .این مکتب کمکهای اولیه را برای مقابله با
هر گونه حادثه در مکتب به طور کامل تعلیم دیده است.
ایمنی آنالین – مکتب تشخیص میدهد که فناوری نقش مهمی
در تعلیم کودکان دارد و متعهد به محافظت از کودکان در دنیای
مجازی است .برای حمایت از والدین ،مکتب دارای معلومات
ایمنی آنالین است که به حفظ امنیت اوالد شما در مکتب و منزل
کمک میکند.

یک کودک باید بتواند به مکتب برود و احساس امنیت کند تا بتواند
بهترینهای خود را به دست آورد.
هرکسی که در این مکتب کار میکند یا داوطلب کار کردن در در
این مکتب است ،برای اطمینان از سالم بودن آنها جهت کار با
کودکان مورد تالشی قرار میگیرد سپس در مورد حمایت و
حفاظت از کودکان تعلیم میبینند که در صورت بروز مشکل چه
اقدامی باید انجام دهند.
مکتب دارای یک سرپرست حفاظتی تعیین شده ) (DSLبرای
محافظت است ،که تعلیمات بیشتری دیده است تا بداند در صورت
بروز مشکل چه اقدامی باید انجام دهد.

مددکار مراقبت اخالقی…………:
سرپرست پیشگیری عبارت است از…………:
اگر نگران اوالد شما یا اوالد دیگری باشیم همیشه به گپهای شما گوش خواهیم
داد و همکاری نزدیکی با شما خواهیم داشت .گاهی اوقات ،نمیتوان قبل از اینکه
مراقبت مدنی کودکان وارد عمل شود مشکالت را با شما در میان گذاشت .مکتب
یک سیاست حفاظتی دارد که در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت و اینکه چه
زمانی باید با پلیس یا خدمات کودکان گپ بزنیم .لطفا ً از ما بخواهید که درباره
نحوهی دسترسی به یک نسخه از این سیاستها شما را راهنمایی کنیم.
•

•

ما به اوالد شما کمک خواهیم کرد تا در مورد ایمنی خود به عنوان مثال ،تغذیه
سالم ،ضد قلدری ،ایمنی  -آنالین ،ایمنی جاده ،روابط سالم ،آگاهی از مواد مخدر
و الکل ،و پیشگیری از افراط گرایی یاد بگیرد .به حیث بخشی از این کورسها
به اوالد شما گفته میشود که اگر مشکلی دارند و یا نگران امنیت خود هستند ،چه
کاری انجام دهند.
کاری که والدین /مراقبان باید انجام دهند
والدین /مراقبان مهمترین افرادی هستند که از اوالد خود محافظت میکنند .شما باید
همیشه:

•
•
•
•
•
•

با اعتماد کامل نگرانیهای خود را درباره اوالدتان بیان کنید.
اگر به کمک یا حمایت نیاز دارید با مکتب گپ بزنید.
اگر رای محکمهای در رابطه با ایمنی اوالدتان دارید ،به مکتب اطالع دهید.
در صورت هر گونه تغییر در شرایطتان مانند کوچ کشی ،نمبره جدید تلفن ،تغییر
اسم ،تغییر مسئولیت والدین ،به مکتب اطالع دهید.
به مکتب اطالع دهید که چه کسی اوالد شما را به مکتب میرساند یا او را تحویل
میگیرد و دو نمبر تلفن اضطراری دیگر را هم به مکتب بدهید .شما باید مکتب
را از هر گونه تغییر در برنامهریزیهای توافق شده ،مطلع کنید.
اطالع دهید که و دالیل آن را نیز بیان
اگر اوالدتان غیرحاضری دارد به مکتب 1
کنید.

اگر در مورد اوالدتان یا کودک دیگری نگرانیهای
حفاظتی دارید ،با سرپرست تعیینشده حفاظت در
مکتب ،معاون او یا یکی دیگر از اعضای ارشد
کارکنان گپ بزنید .در غیر این صورت میتوانید
تماس بگیرید با:
تنها نقطه تماس برای مراقبتهای مدنی کودکان و کمک
های اولیه در بورنموث ،کرایست چرچ ،و پول.
))BCP MASH
01202 123334
 MASH@bcpcouncil.gov.ukیا
پلیس  999در شرایط اضطراری
یا پلیس  101برای موارد غیر اضطراری
انجمن ملی پیشگیری از ظلم به کودکان
08088005000
نمبرتماس کودک 08001111

Pan Dorset Safeguarding Children Partnership
BCPSafeguarding inEducation Sub Group

)بازبینی شده در سپتامبر (۲۰۲۱

حفاظت چیست؟
همه کودکان و جوانان باید بزرگساالن قابل اعتمادی را در
اطراف خود داشته باشند تا مطمئن شوند که از آسیب دیگران یا
آسیب رساندن به خود در امان هستند.
حفاظت همچنین در مورد اقداماتی است که همه کودکان را قادر
میسازد تا بهترین نتایج ممکن را به دست بیاورند.
چگونه میتوان این کار را انجام داد؟
ما باید اطمینان حاصل کنیم که همه کودکان و نوجوانان:
•
•
•
•

به خوبی مراقبت میشوند
سالم هستند
در امان هستند
بهترین شانسها را در زندگی دارند و اینکه:

•

افرادی که با کودکان و نوجوانان کار میکنند بیخطر
و مناسب هستند.
مکانهایی که کودکان و نوجوانان میروند امن هستند

•

حفاظت همچنین در مورد•…
•
•
•
•
•
•

حمایت از کودکان ،نوجوانان و خانوادههایشان
در صورت لزوم از افراد دیگر کمک بگیرید
کمک زودهنگام  -شناسایی و مداخله زودهنگام در صورتی
که کودک یا فرد نوجوان به کمک نیاز داشته باشد
بدانید اگر نگران کودک یا نوجوانتان هستید چه کاری انجام
دهید
تشخیص اینکه آیا کودک یا فرد نوجوان در معرض آسیب یا
آزار و اذیت قرار دارد یا نی
اقدام برای محافظت از کودک یا فرد نوجوان

در وهله اول حفاظت در همکاری با هم برای جلوگیری از آسیب یا
آزار و اذیت است .این مسئله صرفا در مورد محافظت و درگیر شدن
با خانوادههای کودکان و نوجوانانی که بیشتر در معرض خطر آسیب
هستند و یا آسیب دیدهاند ،نیست.
همه مسؤل محافظت از کودکان و نوجوانان هستند.

حفاظت دربرگیرنده طیف وسیعی از مسائل است مانند…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
کودک آزاری
•
قلدری
•
تبعیض
ایمنی در برابر آتش سوزی •
•
گریختن
•
اختالالت تغذیه
•
حمایت از کودک
•
افسردگی
•
مسائل حفظالصحة روانی
کودکان جا مانده از تحصیل •
ایمنی جاده ،راه آهن و آب •

باندها ،خشونت جوانان
ختنه زنان
آزار خانگی
استثمار جنایی
استثمار جنسی
قاچاق کودکان/برده داری مدرن
مواد مخدر و الکل
خود آزاری
ایمنی -آنالین
مسائل صحی و ایمنی
پیشگیری از افراط گرایی

تشخیص آزار و اذیت
در نهایت ،محافظت از کودکان و جوانان در برابر آزار و اذیت است.
کودک آزاری و یا اهمال زمانی است که فرد زیر  18سال آسیب ببیند یا به درستی از او
مراقبت نشود.
گاهی اوقات کودک یا جوان ممکن است توسط یک غریبه یا توسط یک کودک یا نوجوان
دیگر مورد آزار و اذیت قرار گیرد ،مگر معموالً آنها شخص آسیبزننده را میشناسند .که
ممکن است یکی از اعضای خانواده یا شخصی در شبکه مدنی باشد.
کودکان و نوجوانان میتوانند در هر مکانی مورد آزار و اذیت قرار گیرند ،به عنوان
مثال در منزل ،مکتب ،بنگاه ورزشی محلی یا کـَلـَب بعد از مکتب ،آنالین و غیره .گاهی
اوقات شخص دیگری میداند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است ،اما سعی نمیکند
جلوی آن را بگیرد .این هم اشتباه است.

تاثیر آزار و اذیت
کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند یا مورد اهمال قرار
گرفتهاند ،برای مدت کوتاهی تحت تأثیر قرار میگیرند ،اما برای برخی
دیگر اثرات طوالنی مدت آن میتواند در تمام طول زندگی آنها ادامه
داشته باشد ،به عنوان مثال .مشکالت ارتباطی ،مشکالت حفظ الصحة
روان یا سوء مصرف مواد مخدر و الکل.
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انواع آزار و اذیت
چهار نوع اصلی آزار و اذیت وجود دارد :عاطفی ،جسمی،
جنسی و اهمال.
آزار و اذیت عاطفی  -زمانی است که والدین/مراقبان یا دیگران از نشان دادن
محبت یا توجه کافی به اوالد خود کوتاهی میکنند یا زمانی که آنها را تهدید،
مورد تمسخر یا تحقیر قرار میدهند و باعث عصبی شدن ،گوشه گیری،
پرخاشگری یا اختالل در رفتارشان میشوند.
آزار و اذیت جسمی  -زمانی است که والدین/مراقبان یا دیگران عمداً به یک
کودک یا جوان صدمه وارد میکنند یا از کودک خود در برابر آسیب فیزیکی
توسط شخص دیگری محافظت نمیکنند.
آزار و اذیت جنسی  -این شامل اجبار یا اغوا کردن کودک یا جوان برای اشتراک
در فعالیتهای جنسی است که لزوما ً شامل سطح باالیی از خشونت نمیشود،
خواه کودک از آنچه در حال وقوع است آگاه باشد یا نی.
اهمال  -زمانی است که والدین/مراقب در برآوردن نیازهای ضروری کودک یا
نوجوان به غذا ،البسه ،سرپناه یا مراقبتهای پزشکی کوتاهی میکنند .ازمانی
که کودکان بدون نظارت مناسب رها میشوند و آنها را بدون ایمنی یا حمایت
ترک میکنند.
خشونت خانگی  -هر واقعه مرتبط با یک رفتار کنترولی ،اجباری ،تمثیلی،
خشونت یا آزار و اذیت میان افراد  16ساله یا باالتر که شریک صمیمی یا
اعضای یک خانواده هستند ،و صرف نظر از جنسیت یا تمایالت جنسی آنها
میباشد.
هنگامی که یک رویداد خشونت خانگی در خانواده کودکی رخ میدهد ،مکتب
از پلیس هشدار دریافت میکند.
پلیس پشتیبانی الزم را ارائه میدهد ،نظارت میکند و اگر مشکل دیگری داشته
باشند با مراقبت مدنی تماس میگیرند.
استثمار کودک  -عمل استفاده از کودک برای سود ،کار ،ارضای جنسی یا هر
گونه منافع شخصی یا مالی دیگر میباشد.

