سياسة -

حماية الطفل  -واجب اإلبالغ عن

المدرسة االبتدائية
الغرض من هذه السياسة
:التأكد من أن موظفي المدرسة على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم في حماية سالمة ورفاهية األطفال والشباب وأن يكونوا قادرين على
فهم التزاماتهم القانونية المختلفة لإلبالغ واتخاذ اإلجراءات المعقولة األخرى خطوات أداء واجب الرعاية التي قد تكون مستحقة للطفل أو الشاب ●
.تحدد المؤشرات التي تدل على أن الطفل أو الشاب تعرض لإلساءة أو يتعرض له أو يتعرض لخطر اإلساءة  ،قمتعرض لإليذاء ●
.بإعداد تقرير عن طفل أو شابأو تتعرض لسوء المعاملة أو معرضة لخطر اإلساءة ●
للحصول على معلومات حول كيفية إعداد تقرير  ،انظر :حماية الطفل  -إعداد تقرير

التزامات اإلبالغالتزامات اإلبالغ
يلخص الجدول التالياإللزامية وغيرها من االلتزامات عندما يكون هناك قلق من أن طفاًل أو شابًا قد تعرض للخطر أو يتعرض له أو يتعرض له .من التعرض
.لإليذاء
االلتزام
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يجب على المراسلين اإللزاميين تقديم تقرير إلى وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
حماية الطفل) في أقرب وقت ممكن عمليًا إذا كان ذلك في سياق ممارسة( )(DHHS
مهنتهم أو عند قيامهم بواجباتهم  ،فإنهم يشكلون اعتقا ًدا معقوالً أن الطفل أو الشاب بحاجة
إلى الحماية  ،نتيجة إلصابة جسدية أو اعتداء جنسي  ،وأن والدي الطفل غير قادرين أو
.غير راغبين في حماية الطفل من هذا اإلساءة
.قد يرتكب المراسل اإللزامي الذي ال يمتثل اللتزامات اإلبالغ هذه جريمة جنائية

اإللزامي
مالحظة :يعتبر المهنيون التاليون
مراسلين
إلزاميين • المعلمون المسجلون
للتدريس أو الذين لديهم إذن بالتدريس
وف ًقا لقانون إصالح التعليم والتدريب
) (Vicلعام 2006
مديرو المدارس الحكومية وغير •
الحكومية
الممارسون الطبيون المسجلون •
والممرضات وجميع أفراد قوات
الشرطة
علماء النفس المسجلين •

جميع البالغين  ،وليس فقط المهنيين الذين يعملون مع األطفال  ،عليهم التزام قانوني
بإبالغ شرطة فيكتوريا حيث يشكلون اعتقا ًدا معقوالً بأن جريمة جنسية قد ارتكبها شخص
بالغ ضد طفل دون سن  16عامًا .قد يرقى عدم الكشف عن المعلومات إلى حد جريمة
.جنائية ما لم يكن لديك "عذر معقول" أو لديك "إعفاء" من القيام بذلك
لقراءة المزيد من المعلومات حول "عدم الكشف عن" جريمة ،انظر :وزارة العدل والنظام
 -عدم الكشف عنجريمة

عدم الكشف عن المعلومات
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أي موظف في موقع السلطة ،الذي يصبح على علم بأن الكبار ترتبط مع منظمتهم ( مثل
الموظف أو المتعاقد أو المتطوع أو الزائر) يشكل خطر االعتداء الجنسي على طفل تحت
رعاية أو سلطة أو إشراف المنظمة  ،يجب اتخاذ جميع الخطوات المعقولة إلزالة أو تقليل
هذا الخطر .قد يشمل ذلك  ،على سبيل المثال  ،إزالة الشخص البالغ من العمل المرتبط
باألطفال في انتظار التحقيق .إذا أخفق موظف في موقع سلطة في اتخاذ خطوات معقولة
.في هذه الظروف  ،فقد يرقى ذلك إلى مرتبة الجريمة
تنطبق الجريمة فقط على البالغين في موقع سلطة داخل منظمة .في سياق المدرسة  ،قد
يشمل ذلك المديرين والمديرين المساعدين ومدراء الحرم الجامعي .لقراءة المزيد من
: Department of Justiceالمعلومات حول "الفشل في حماية المخالفة"  ،راجع
.الفشل في حماية المخالفة and Regulation -
لمزيد من المعلومات حول إدارة مخاطر اإلساءة واالستجابة لها  ،راجع :الرد على
االعتداء الجنسي على الطالب وإدارة المخاطر ضمن موارد القسم أدناه .انظر أيضًا ،
.اإلجراءات األربعة الحاسمة على بوابة الحماية

الفشللحماية

.يصف الجدول أدناه التزامات اإلبالغ األخرى

االلتزام
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حماية الطفل إذا كانوا يعتقدون ألسباب معقولة أن الطفل في حاجة إلى الحماية  DHHSويمكن ألي شخص تقديم تقرير إلى
:ألي من األسباب التالية
:لقد عانى الطفل أو غير من المحتمل أن يتعرضوا لضرر كبير نتيجة ●
اإلصابة الجسدية وأولياء أمورهم غير قادرين أو غير راغبين في حماية الطفل من ○
االعتداء الجنسي وأولياء أمورهم غير قادرين أو غير راغبين في حماية الطفل منوأولياء أمورهم غير ○
.قادرين أو غير راغبين في حماية الطفل
.األذى العاطفي أو النفسيطفل ○
الطفل في حاجة
.تم التخلي عن الطفل وال يوجد شخص مناسب آخر لديه الرغبة والقدرة على رعاية الطفل ●
إلى الحماية
.كان والدا الطفل متوفين أو عاجزين وال يوجد شخص مناسب آخر مستعد وقادر على رعاية الطفل ●
تأثر النمو الجسدي للطفل أو صحته بشكل كبير  ،أو من المحتمل أن يتضررا  ،والوالدان غير قادرين أو غير ●
.راغبين في توفير الرعاية األساسية  ،أو الرعاية الطبية الفعالة أو غيرها من الرعاية العالجية
تتطلب سياسة القسم من جميع الموظفين الذين يشكلون اعتقا ًدا على أسس معقولة بأن الطفل أو الشاب بحاجة إلى الحماية أن
يبلغوا عن مخاوفهم إلى إدارة حماية الطفل في إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية أو شرطة فيكتوريا .في حالة موظفي المدرسة
 ،.يجب عليهم أيضًا مناقشة مخاوفهم مع المدير أو أحد أعضاء فريق قيادة المدرسة

أي شخص يعتقد ألسباب معقولة أن طفاًل يزيد عمره عن  10أعوام ولكنه أقل من  15عامًا قد تعرض لسلوكيات مسيئة جنسيًا
.وربما يحتاج إلى عالج عالجي  ،يجب عليه تقديم تقرير إلى إدارة حماية الطفل في إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية
الطفل الذي
يمكن عرض السلوكيات المسيئة جنسيًا عندما يستخدم الطفل قوته أو سلطته أو وضعه إلشراك شخص آخر في نشاط جنسي
يحتاج إلى عالج
غير مرغوب فيه  ،أو عندما يكون الطرف اآلخر غير قادر على إعطاء الموافقة المستنيرة (مثل األطفال اآلخرين األصغر
عالجي يجب
).س ًنا أو الذين لديهم إدراك معرفي ضعف
على
في حالة االعتداء الجنسي على الطالب  ،تتطلب سياسة القسم من الموظفين إبالغ شرطة فيكتوريا أيضًا .في حالة موظفي
.المدرسة  ،يجب عليهم أيضًا مناقشة مخاوفهم مع المدير أو أحد أعضاء فريق قيادة المدرسة
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أي شخص لديه اهتمام كبير برفاهية الطفل اإلبالغ عن هذه المخاوف إلى إدارة حماية الطفل في إدارة الصحة والخدمات
.اإلنسانية  ،أو إحالة الطفل وعائلته إلى الطفل أوالً
قد ينشأ قلق كبير بشأن رفاهية الطفل  ،على سبيل المثال  ،حيث قد يكون ألي من العوامل التالية تأثير سلبي كبير على رعاية
:الطفل أو رفاهه أو نموه
مخاوف كبيرة
مشاكل األبوة الكبيرة ●
على رفاهية الطفل
الصراع األسري أوانهيار األسرة ●
يجب على
ضغطبسبب أحد أفراد األسرة .المرض الجسدي  /العقلي  ،تعاطي المخدرات  ،أواإلعاقة ●
ضعفبسبب الشباب أو العزلة أو نقص الدعم  ،وهو ●
ضرر اجتماعي أو اقتصادي كبير .في حالة موظفي المدرسة  ،يجب عليهم أيضًا مناقشة مخاوفهم مع المدير أو أحد ●
.أعضاء فريق قيادة المدرسة
لمزيد من المعلومات ،راجع حماية  -وردا على مخاوف أخرى حول الرفاهية للطفل

التزامات قانونية إضافية
باإلضافة إلى اإلبالغ اإلجباري والتزامات اإلبالغ األخرى المذكورة أعاله ،جميع العاملين في المدرسة لديها واجب من الواجبات الرعاية وااللتزامات الناشئة
.عن معايير آمنة لألطفال  .يحتوي الجدول أدناه على معلومات حول هذه االلتزامات
وصف
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جميع موظفي المدرسة واجب الرعاية التخاذ خطوات معقولة لمنع حدوث إصابة يمكن توقعها بشكل معقول لألطفال
.والشباب تحت الرعاية .وهذا يشمل اتخاذ خطوات معقولة لحماية سالمتهم وصحتهم ورفاهيتهم
في حالة الطفل الذي قد يحتاج إلى الحماية أو العالج العالجي  ،أو عندما تكون هناك مخاوف كبيرة بشأن رفاهية الطفل ،
):فقد تشمل الخطوات المعقولة (على سبيل المثال ال الحصر
 ،التصرف بنا ًء على المخاوف والشكوك حول سوء المعاملة في أقرب وقت ممكن عمليًا ●
طلب المشورة المناسبة أو التشاور مع المهنيين أو الوكاالت األخرى عندما يكون موظف المدرسة غير متأكد ●
من الخطوات التي يجب اتخاذها
 DHHS Childلإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال المشتبه بها إلى السلطات المختصة مثل شرطة فيكتوريا و ●
التي Protection
ترتب االستشارة و  /أو الرعاية االجتماعية المناسبة األخرى دعم الطفل الذي ●
 DHHSيقدم الدعم المستمر للطفل والشاب  -وقد يشمل ذلك حضور اجتماعات تخطيط حالة حماية الطفل في ●
وعقد اجتماعات مجموعة دعم الطالب المنتظمة ،
ومشاركة المعلومات مع الموظفين اآلخرين في المدرسة والذين سيكونون أيضًا مسؤولين عن المراقبة وتقديم ●
.الدعم المستمر للطفل أو الشاب
لمزيد من المعلومات حول االستجابة لجميع أشكال إساءة معاملة األطفال  ،راجع الحماية :أربعة إجراءات حاسمة

واجب الرعاية على

الطفل هي معايير دنيا إلزامية لجميع خدمات الطفولة المبكرة والمدارس في والية فيكتوريا لضمان استعدادها جي ًدا لحماية
األطفال من سوء المعاملة واإلهمال .تدعم المعايير جميع خدمات الطفولة المبكرة والمدارس في والية فيكتوريا لتضمين
.ثقافة عدم التسامح مع إساءة معاملة األطفال  ،ولكن عند الضرورة  ،لالستجابة بشكل مناسب لإليذاء الفعلي أو المشتبه به
راجع :دليل سياسة المدرسة واالستشارة  -معايير سالمة الطفل

معايير سالمة الطفل معايير
سالمة

التزامات التدريب
يلعب موظفو المدرسة دورً ا حيويًا في حماية األطفال من األذى وهم في وضع جيد لمالحظة العالمات أو السلوكيات التي قد تشير إلى مخاطر إساءة معاملة
.األطفال أو إهمالهم أو استغاللهم
تعد وحدة حماية األطفال  -اإلبالغ اإللزامي وااللتزامات األخرى للتعليم اإللكتروني (الوحدة النمطية) مور ًدا تعليميًا مهنيًا أساسيًا يساعد المدارس على حماية
.سالمة األطفال والشباب ورفاههم
توفر الوحدة معلومات مفصلة لتحديد إساءة معاملة األطفال واالستجابة لها  ،وتتضمن دراسات حالة وسيناريوهات عملية لمساعدة الموظفين على الوفاء
.بالتزاماتهم المتعلقة باإلبالغ
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المتطلبات  -موظفو المدرسة
:الموظفون في المدارس الذين هم
يجب على المراسلين المفوضين إجراء التدريب مرة واحدة في السنة التقويمية ●
.غير المفوضين يتم تشجيع المراسلين بشدة على إجراء التدريب مرة واحدة في السنة التقويمية ●

المتطلبات  -موظفو المنطقة والموظفون في
:اإلدارة الذين
يجب على المراسلين المفوضين إجراء التدريب مرة واحدة في السنة التقويمية ●
لديهم أدوار تتفاعل مع الطالب أو يقدمون المشورة للمدارس أو المعلمين حول اإلبالغ اإللزامي أو مسائل سالمة الطفل  ،يتم تشجيعهم بشدة على ●
.إجراء التدريب مرة واحدة في كل عام .تقويم سنوي
يستغرق إكمال الوحدة من  30إلى  45دقيقة تقريبًا .يحصل المشاركون على شهادة إتمام عند االنتهاء بنجاح من تقييم قصير .يتم أيضًا توفير تنبيه لمدة 12
.شهرً ا لتذكير المشاركين بإكمال الوحدة في العام التالي
لتحقيق أفضل النتائج من التدريب  ،يتم تشجيع الموظفين بشدة على المشاركة في المناقشات حول المحتوى  ،مع التركيز على أهمية دورهم في حماية األطفال
.والشباب
:يمكن للمدراء االتصال بقسم الرفاهية والصحة والمشاركة للحصول على قائمة الموظفين الذين أكملوا الوحدة  ،عبر البريد اإللكتروني
student.engagement@edumail.vic.gov.au

السياسات ذات الصلة
واجب الرعاية
الشرطة ووزارة األمن الوطني مقابالت
ردا على الطلبةاإلساءة الجنسي
طلباتللمعلومات حواللطالب
إدارةالمخاطر
أوامر االستدعاء والشاهد االستدعاءات

●
●
●
●
●
●

ذات التشريعات

األطفال والشباب واألسر لعام 2005
قانون جرائم 1958
قانون التعليم واإلصالح التدريب 2006
معهد فيكتوريا للتعليم لعام 2001

●
●
●
●

وزارة الموارد
PROTECT
حماية سالمة ورفاهية األطفال والشباب
حماية األطفال  -اإلبالغ اإللزامي وااللتزامات األخرى  -تسجيل الدخول إلى وحدة التعليم اإللكتروني

●
●
●

موارد أخرى
:منهج دانيال موركومب لسالمة الطفل
)منهج السالمة Daniel Morcombe Childمطلوبة قبل البحث في  eduMailكلمة مرور( : FUSEالمدارس الحكومية  ،راجع ○
: Scootleالمدارس غير الحكومية  ،انظر ○
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: Daniel Morcombe Child Safety Curriculumراجع Parents ،
Department of Health and Human Services:
○ Child Protection
○ Child FIRST
) (SOCITفرق التحقيق في الجرائم الجنسية واالعتداء على األطفال التابعة لشرطة فيكتوريا
:إدارة العدل والتنظيم
عدم الكشف عن الجريمة ○
عدم حماية المخالفة ○
االستمالة جريمة ○
○

●

●
●

أخر تحديث 27 :فبراير  2019من قبل وزارة التربية والتعليم والتدريب
دورة المراجعة
.تم تحديث هذه السياسة آخر مرة في أغسطس  2019ومن المقرر مراجعتها في عام 2021
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