السياسة  -معايير سالمة الطفل
مدرسةEpping Primary School
الغرض
االبتدائية بتعزيز وحماية مصالح األطفال وسالمتهم .نحن ال نتسامح مطلقا مع إساءة معاملة األطفال .وف ًقا للقرار الوزاري رقم  - 870معايير Eppingتلتزم
االبتدائية اتخاذ إجراءات إلدارة وتقليل مخاطر إساءة معاملة  Eppingسالمة الطفل  -إدارة مخاطر إساءة معاملة األطفال في المدارس ،يجب على مدرسة
االبتدائية مسؤول عن الرعاية وحماية األطفال واإلبالغ عن المعلومات حول إساءة معاملة األطفال .ستأخذ  Eppingاألطفال  ،كل شخص يعمل في مدرسة
.االبتدائية في االعتبار وتعالج حاالت إساءة معاملة األطفال والمخاطر بطريقة متكاملة واستباقية  Eppingمدرسة

السياسة
:سوف مدرسةالبينج االبتدائية
.تسهيل الوقاية من إساءة معاملة األطفال التي تحدث داخل مدرسة البينج االبتدائية 1.
العمل من أجل ثقافة تنظيمية لسالمة الطفل تأخذ في االعتبار تنوع جميع األطفال  ،بما في ذلك احتياجات أطفال السكان األصليين وأطفال جزر 2.
.مضيق توريس  ،واألطفال من خلفيات متنوعة ثقافيا ً ولغويا ً  ،واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الضعفاء
.منع إساءة معاملة األطفال داخل مدرسة إيبينج االبتدائية 3.
نصح جميع األطراف بمسؤولياتهم لتحديد المناسبات المحتملة إلساءة معاملة األطفال ووضع ضوابط وإجراءات لمنع مثل هذه اإلساءة و  /أو 4.
.الكشف عن مثل هذه اإلساءة عند حدوثها
توفير التوجيه للموظفين  /المتطوعين  /المتعاقدين فيما يتعلق باإلجراء الذي ينبغي اتخاذه عندما يشتبهون في أي إساءة داخل المنظمة أو 5.
.خارجها
.تقديم بيان واضح للموظفين  /المتطوعين  /المتعاقدين يمنع أي إساءة من هذا القبيل 6.
.تقديم تأكيد بأنه سيتم اإلبالغ عن أي وجميع االنتهاكات المشتبه فيها والتحقيق فيها بشكل كامل 7.

التنفيذ
مسؤوليات
:يتولى مدير مدرسة إيبينج االبتدائية مسئولية
.التعامل مع تقارير إساءة معاملة األطفال والتحقيق فيها •
توفير المعلومات للموظفين والمتعاقدين والمتطوعين فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة والسياسات واإلجراءات التنظيمية ومدونة قواعد السلوك •
.الخاصة بالمنظمة
االبتدائية فيما يتعلق بالتزامهم باإلبالغ عن االعتداء الجنسي المشتبه به على طفل  Eppingتوفير المعلومات لجميع البالغين داخل مجتمع مدرسة •
وف ًقا للسياسات واإلجراءات ؛
توفير المعلومات لجميع الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين فيما يتعلق بالتزامهم بمراعاة مدونة السلوك (ال سيما فيما يتعلق بسالمة األطفال) ؛ •
.توفير المعلومات للموظفين والمتعاقدين والمتطوعين فيما يتعلق بمسؤوليات حماية الطفل •
:يجب على جميع قادة المدارس التأكد من أنهم
.تعزيز سالمة الطفل في جميع األوقات •
.تقييم مخاطر إساءة معاملة األطفال في منطقة سيطرتهم والقضاء  /تقليل أي خطر إلى أقصى حد ممكن •
.توعية الموظفين حول الوقاية والكشف عن إساءة معاملة األطفال •
.و•تسهيل اإلبالغ عن أي سلوك غير الئق أو األنشطة المسيئة المشتبه بهم
تمكين المعلمين من التعرف على أنواع اإلساءات التي يمكن أن تحدث في منطقة مسؤوليتهم وأن يكونوا متيقظين ألي مؤشرات على مثل هذا ●
.السلوك
يتشارك جميع الموظفين  /المتطوعين  /أولياء األمور  /مقدمي الرعاية  /المتعاقدين في المسؤولية عن منع واكتشاف إساءة معاملة األطفال  ،ويجب
:عليهم
التعرف على القوانين ذات الصلة  ،ومدونة قواعد السلوك  ،وسياسة المدرسة االبتدائية وإجراءاتها المتعلقة بالطفل الحماية واالمتثال لجميع •
المتطلبات ؛
قم بتسجيل الدخول في المكتب األمامي  ،واستلم شارة الهوية وارتدها في بعض األحيان ؛ •
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سيقوم الموظفون باإلبالغ عن أي اعتقاد معقول بأن سالمة الطفل معرضة للخطر إلى السلطات المختصة (مثل الشرطة و  /أو خدمة حماية •
الطفل في الوالية) والوفاء بالتزاماتهم كمراسلين إلزاميين ؛
يجب على المتطوعين وأولياء األمور  /مقدمي الرعاية والمقاولين اإلبالغ عن أي اشتباه في أن سالمة الطفل قد تكون في خطر للمعلم أو أحد •
ً
متورطا في الشك  ،إلى شخص مسؤول في منظمة)؛
أعضاء الفصل الرئيسي (أو  ،إذا كان المعلم  /الفصل الرئيسي
.و•توفير بيئة داعمة للسالمة العاطفية والجسدية جميع األطفال
توظيف موظفين جدد
.يجب أن يكون األشخاص الذين يتقدمون لوظيفة مدرس في المدرسة مسجلين في معهد فيكتوريا للتعليم •
 Eppingاالبتدائية من المتقدمين تقديم فحص من الشرطة وف ًقا للقانون وحسب االقتضاء  ،قبل بدء العمل في مدرسة  Eppingقد تطلب مدرسة •
.االبتدائية على فترات منتظمة  Eppingاالبتدائية وخالل فترة وجودهم مع مدرسة
.االبتدائية فحوصات مرجعية شاملة وف ًقا لإلجراء الداخلي المعتمد  Eppingستجري مدرسة •
إدارة المخاطر
.االبتدائية أن سالمة الطفل جزء من نهجها الشامل إلدارة المخاطر  Eppingستضمن مدرسة ●
االبتدائية .سيتلقى فريق قيادة  Eppingاالبتدائية فريق قيادة مدرسي ملتزم بتحديد وإدارة المخاطر في مدرسة  Eppingسيكون لدى مدرسة ●
.المدرسة تدريبات منتظمة فيما يتعلق بسالمة الطفل
اإلبالغ يجب على
أي موظف أو متطوع أو مقاول لديه أسباب لالشتباه في وجود نشاط مسيء أن يخطر على الفور خدمة حماية الطفل المناسبة أو الشرطة .يجب عليهم
أيضًا إبالغ مشرفهم بشأن مخاوفهم .يعتبر عدم الكشف عن المعلومات للشرطة جريمة جنائية وتنطبق على جميع البالغين في فيكتوريا (عدم الكشف عن
).المخالفة  -المادة 327
ً
مرتبطا بمنظمته يشكل خطرً ا على االعتداء الجنسي على طفل أقل من  16عامًا  ،يجب أن
يجب على أي موظف في موقع سلطة يدرك أن شخصًا بال ًغا
ج ( .))2تحظر جريمة االستمالة السلوك االفتراسي المصمم لـ  - s .49يتخذ جميع الخطوات المعقولة لتقليل هذا الخطر أو إزالته (الفشل في الحماية
"تحضير" أو "تكريس" طفل لنشاط جنسي في المستقبل .تنطبق الجريمة على االتصال (شخصيًا أو عبر اإلنترنت) مع األطفال الذين تقل أعمارهم عن
B (2)).القسم  16 (Grooming Offense - 49عامًا
ستتم مراجعة السياسة كجزء من دورة المراجعة  ،بما يتماشى مع سياسة وتوجيهات تدريب مساواة اإلعاقة .من المقرر مراجعتها في عام .2021
صفحة  3من  4يجب على المعلمين اإلبالغ عن شكاوى السلوك المسيء أو سوء السلوك المشتبه به إلى المدير والتي يجب متابعتها بتقرير إلى هيئة
.تنظيمية خارجية مثل حماية الطفل أو الشرطة
في الحاالت التي يُشتبه في تورط أحد أعضاء الفئة الرئيسية فيها في النشاط  ،أو إذا كان الشخص الذي لديه االشتباه ال يعتقد أن األمر يتم تناوله أو
).التعامل معه بشكل مناسب  ،فيجب اإلبالغ عن األمر إلى أعلى مستوى تالي من اإلشراف (مثل المعلم الرائد
التحقيق
إذا قررت خدمة حماية الطفل المناسبة أو الشرطة إجراء تحقيق في هذا التقرير  ،يجب على جميع الموظفين أو المتعاقدين أو المتطوعين التعاون بشكل
.كامل مع التحقيق
سواء قررت السلطات إجراء تحقيق أم ال  ،سيتشاور مدير المدرسة مع السلطات لتحديد ما إذا كان التحقيق الداخلي مناسبًا .إذا تقرر أن مثل هذا التحقيق
لن يتعارض مع أي إجراءات للسلطات  ،يجوز للموكل أن يقرر إجراء مثل هذا التحقيق .يجب على جميع الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين التعاون
.بشكل كامل مع التحقيق
.يتم إجراء أي تحقيق من هذا القبيل وف ًقا لقواعد العدالة الطبيعية
سيبذل المدير قصارى جهده للحفاظ على سرية أي تحقيق من هذا القبيل ؛ ومع ذلك  ،من وقت آلخر  ،قد يحتاج الموظفون اآلخرون إلى التشاور مع
.التحقيق
بعد مراجعة أولية وتحديد أن االنتهاك المشتبه به يستدعي تحقي ًقا إضافيًا  ،يجب على المدير تنسيق التحقيق مع المحققين المناسبين و  /أو مسؤولي إنفاذ
.القانون .سيتم إشراك ممثلين قانونيين داخليين أو خارجيين في العملية  ،حسب االقتضاء
الرد
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االبتدائية أو مدونة قواعد السلوك  ،فقد  Eppingإذا ادعى أن أحد الموظفين أو المقاول أو المتطوع قد يكون قد ارتكب جريمة أو انتهك سياسات مدرسة
 .يتم إيقاف الشخص المعني (مع أجر  ،عند االقتضاء) أثناء إجراء التحقيق
االبتدائية أو مدونة قواعد السلوك)  Epping ،إذا خلص التحقيق إلى أنه على أساس توازن االحتماالت  ،فقد حدثت جريمة (أو خرق لسياسات مدرسة
.فقد يتبع اإلجراء التأديبي  ،بما في ذلك الفصل أو وقف المشاركة مع المدرسة .كما سيتم إبالغ نتائج التحقيق إلى أي هيئة خارجية حسب االقتضاء
الخصوصية
جميع المعلومات الشخصية التي يتم النظر فيها أو تسجيلها ستحترم خصوصية األفراد المعنيين ما لم يكن هناك خطر على سالمة شخص ما .سيكون لدى
االبتدائية إجراءات وقائية وممارسات لضمان حماية أي معلومات شخصية .يحق لكل شخص معرفة كيفية تسجيل المعلومات  Eppingمدرسة
.الشخصية  ،وماذا سيتم التعامل معها  ،ومن سيتمكن من الوصول إليها
المراقبة والتقييم والمراجعة
كل عامين  ،وبعد كل حادث يتم اإلبالغ عنه  ،يجب إجراء مراجعة لتقييم ما إذا كانت سياسات أو إجراءات حماية الطفل في المنظمة تتطلب تعدياًل
.لتوفير حماية أفضل لألطفال الخاضعين لرعاية المنظمة

تعريفات
.الطفل يعني الشخص الذي يقل عمره عن  18عامًا ما لم يتم بلوغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق على الطفل
.حماية الطفل تعني أي مسؤولية أو إجراء أو نشاط يتم اتخاذه لحماية األطفال من األذى
بإساءة معاملة األطفال يُقصدجميع أشكال اإليذاء الجسدي  ،وسوء المعاملة العاطفية  ،واالعتداء واالستغالل الجنسيين  ،واإلهمال أو اإلهمال ،
واالستغالل التجاري (على سبيل المثال لتحقيق مكاسب مالية) أو أي استغالل آخر للطفل  ،ويشمل أي أفعال تؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لطفل.
.طفل
االعتداء الجنسي على األطفال هو أي فعل يعرض الطفل أو يشرك طفاًل في عمليات جنسية تتجاوز فهمه أو تتعارض مع معايير المجتمع المقبولة .يمكن
أن تشمل السلوكيات المسيئة جنسيًا مداعبة األعضاء التناسلية  ،واالستمناء  ،والجنس الفموي  ،وااليالج المهبلي أو الشرجي عن طريق القضيب أو
اإلصبع أو أي شيء آخر  ،ومداعبة الثدي  ،والتلصص  ،واالستعراض  ،وتعريض الطفل أو إشراكه في المواد اإلباحية .وهي تشمل رعاية الطفل ،
والتي تشير إلى اإلجراءات التي يتم اتخاذها عمداً بهدف تكوين صداقة وإقامة عالقة عاطفية مع الطفل لتقليل مثبطات الطفل استعدا ًدا للنشاط الجنسي مع
.الطفل
األسباب المعقولة لالعتقاد هي اعتقاد قائم على أسس معقولة بأن إساءة معاملة األطفال قد حدثت عندما يتم أخذ جميع االعتبارات أو الحقائق المعروفة
ذات الصلة بتكوين المعتقد في االعتبار وتقييمها بشكل موضوعي .قد تشمل الظروف أو االعتبارات مصدر االدعاء وكيفية إيصاله  ،وطبيعة االدعاء
.وتفاصيله  ،وما إذا كانت هناك أي مسائل أخرى ذات صلة معروفة بشأن الجاني المزعوم
:يتشكل اعتقاد معقول إذا كان الشخص العاقل يعتقد أن
 ،أ) الطفل بحاجة إلى الحماية(
" ،ب) أن الطفل قد عانى أو يحتمل أن يعاني "ضررً ا جسيمًا نتيجة إلصابة جسدية(
.ج) اآلباء  /مقدمو الرعاية غير قادرين أو غير راغبين في حماية الطفل(
إن "االعتقاد المعقول" أو "االعتقاد ألسباب معقولة" ليس هو نفسه وجود دليل  ،ولكنه أكثر من مجرد إشاعة أو تخمين .يتشكل "المعتقد المعقول" إذا كان
:شخص عاقل في نفس الموقف قد شكل االعتقاد على نفس األسس .على سبيل المثال  ،يمكن تكوين "اعتقاد معقول" إذا
أ) ذكر الطفل أنه تعرض لإليذاء الجسدي أو الجنسي ؛
ب) يذكر الطفل أنه يعرف شخصًا تعرض لإليذاء الجسدي أو الجنسي (في بعض األحيان قد يتحدث الطفل عن نفسه) ؛
ج) يذكر شخص يعرف طفالً أن الطفل قد تعرض لإليذاء الجسدي أو الجنسي ؛
د) تؤدي المالحظات المهنية لسلوك الطفل أو نموه إلى تكوين اعتقاد بأن الطفل قد تعرض لإليذاء الجسدي أو الجنسي أو أنه من المحتمل أن
يتعرض لإليذاء ؛ و  /أو
.هـ) تؤدي عالمات االعتداء إلى االعتقاد بأن الطفل قد تعرض لإليذاء الجسدي أو الجنسي

المراجع
:يجب قراءة هذه السياسة باالقتران مع
األمر الوزاري رقم  - 870معايير سالمة الطفل  -إدارة مخاطر إساءة معاملة األطفال في المدارس •
.قانون الكومنولث أو قانون الوالية أو اإلقليم المعني •
.مدونة قواعد السلوك لمهنة التدريس في فيكتوريا •
.مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمنظمة •
.إنهاء سياسة التوظيف وإجراءات سوء السلوك •
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دورة المراجعة
.تم تحديث هذه السياسة مؤخرً ا في يونيو  2021ومن المقرر مراجعتها في عام 2023
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