السياسة  -واجب الرعاية
المدرسة االبتدائية
غرض
 Eppingالغرض من هذه السياسة هو الشرح لمجتمع مدرستنا بواجب التزامات الرعاية غير القابلة للتفويض التي يدين بها جميع الموظفين في
.لطالبنا وأعضاء مجتمع المدرسة الذين يزورون مباني المدرسة ويستخدمونها Primary

سياسة
واجب الرعاية" هي التزام قانوني يتطلب من المدارس اتخاذ خطوات معقولة للحد من مخاطر الضرر المتوقع بشكل معقول  ،والذي يمكن أن"
يشمل اإلصابة الشخصية (الجسدية أو النفسية) أو األضرار التي تلحق بالممتلكات .ستعتمد الخطوات المعقولة التي قد تقرر مدرستنا اتخاذها ر ًدا
على خطر أو خطر محتمل على ظروف الخطر .طورت مدرستنا سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المشتركة في البيئة المدرسية  ،بما في
:ذلك
واجب الفناء واإلشراف ●
منع التنمر ●
معسكراتوالرحالت ●
اإلسعافات األولية ●
صيانةاألشجار صيانة ●
حدائق ●
ممتلكات الطالب الخاصة ●
معايير سالمة الطفل ●
لمقدمي الخدمات الخارجيين ●
إلدارة الطوارئ ●
المتطوعون ●
الزائرون ●
العمل مع األطفال وفحوصات المالءمة ●
اإلبالغ اإللزامي ●
الصحة والسالمة المهنية ●
يدرك موظفوفي مدرستنا أن األنشطة المدرسية تنطوي على مستويات مختلفة من المخاطر وأنه قد يلزم اتخاذ رعاية خاصة لدعم الطالب
األصغر س ًنا أو الطالب ذوي االحتياجات اإلضافية .تدرك مدرستنا أيضًا أنها مسؤولة عن ضمان الحفاظ على مباني المدرسة في حالة جيدة
وستتخذ خطوات معقولة لتقليل مخاطر تعرض أفراد مجتمعنا لإلصابة أو الضرر بسبب حالة المبنى .يتم تشجيع موظفي المدرسة وأولياء األمور
.ومقدمي الرعاية والطالب على التحدث إلى المدير إلثارة أي مخاوف بشأن المخاطر أو األخطار في مدرستنا  ،أو واجبنا في التزامات الرعاية

مقدمو الخدمات الخارجيون
يقر الموظفون في مدرستنا بأنه  ،نظرً ا ألن واجب الرعاية الخاص بنا غير قابل للتفويض  ،فإننا مطالبون أيضًا باتخاذ خطوات معقولة لتقليل
مخاطر الضرر المتوقع بشكل معقول عندما يتم إشراك مقدمي الخدمات الخارجيين للتخطيط أو إجراء نشاط يتضمن الطالب .يااور آخر
السياسات والمخيمات وسياسة نزهات تضمين معلومات حول سالمة ورعاية طالبنا عند التعامل مع مقدمي خدمات خارجيين .تتخذ مدرستنا
أيضًا خطوات لضمان سالمة الطالب عندما يشاركون في برامج التعلم في مكان العمل خارج الموقع مع موفرين خارجيين .ستتبع مدرستنا جميع
سياسات وإرشادات إدارة التعليم والتدريب المعمول بها فيما يتعلق بالتعلم خارج الموقع وستضمن أن سالمة ورفاهية الطالب المشاركين في هذه
:األنشطة أمر بالغ األهمية .تتوفر إرشادات القسمالمتعلقة بالتعلم في مكان العمل على الرابط التالي
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx

مزيد من المعلومات والموارد
 18يونيو  - 2019يونيو 2023

واجب الرعاية  EPS -سياسة

دليل السياسة واالستشارات الخاصة بالمدرسة :سياسة المدرسة ودليلها االستشاري لواجب الرعاية
التعلم في مكان العمل :

دورة مراجعة
.تم آخر تحديث لهذه السياسة في  17يونيو  2019ومن المقرر مراجعتها في يونيو 2023

 18يونيو  - 2019يونيو 2023
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