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 الهدف:

 الغرض من هذه السياسة هو التأكد من أن مدرستنا لديها تدابير كافية لحماية الطالب من أجل:

إساءة بدنية أو تمثل ل أو جوانب التقصير التي ألفعاحمايتهم أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة من جميع أ. 1

ِّل   .تنمرأو  اهمالأو  استغاللإساءة نفسية أو إساءة جنسية أو تمث 

، على النحو الذي ينص عليه الهمالأو إ اإلساءةأنهم قد تعرضوا لمثل هذه  حتملرصد و دعم الطلبة الذين ي 2

 االماراتوقوانين دولة  1980 لسنةرقم  االتحاديبشأن حقوق الطفل و قانون العقوبات  ٢٠١٣ة لسن 3القانون رقم 

 ذات الصلة.

عن  االبالغهم أشخاص مفوضون ومكلفون والعاملين في المدارس  SPEA. التأكيد على أن جميع موظفي 3

 ، التي تقع داخل أو خارج الحرم المدرسي.باالساءة االشتباهأو /و اإلساءة حاالت

 الُمشتبَه بها. اإلهمالأو /و اإلساءة لحاالت االستجابةواجبات مدراء المدارس وموظفيها ومسؤولياتهم في . 4

 

 المدرسةبيان خاص في سياسة 

الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر.  الطلبةلجميع  طمئنةومُ ستوفر مدرسة الوحدة الخاصة دائًما بيئة آمنة 

ستكون أولوية موظفيها دائما رفاه وسالمة طلبتها. يجب أن يشعر الطلبة أنهم آمنون لإلبالغ عن أي مخاوف 

 SPEAكتابة هذه السياسة وفقًا للمتطلبات المحلية لـ  تمت ة.تعتريهم وسيتم التعامل مع هذه المخاوف بكفاءة وثق

 ( جنبًا إلى جنب مع شرطة المجتمع.MoHAPووزارة الصحة والوقاية )

 بة.سيكون الشخص المسؤول عن االتصال األول هو نائب مدير شؤون الطل

 

 اإلجراءات

إتخاذها لحماية الطلبة من  التي يجب واإلجراءاتهذه السياسة تعرف بأنها جميع التدابير والخطوات  الغرض من

أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة أو عند تنقلهم من المدرسة وإليها  اإلصابةالتي قد تسبب الضرر أو  االخطار



التي تنظمها المدرسة وانتظارها أو  األنشطةبين  او االنتقالبإستخدام وسائل النقل المدرسية التي توفرها المدرسة، 

 المدرسية التي تنظمها المدرسة داخل أو خارج الحرم المدرسي. األنشطةمشاركتهم  خالل

يجب على جميع الموظفين أن يدركوا عالمات سوء المعاملة واإلهمال في المنزل والمدرسة. يجب عليهم بعد ذلك 

 رسة.اتباع إجراءات اإلبالغ عن تلك المخاوف أو الشكوك إلى جهة االتصال المعينة في المد

سيكون الشخص المعين في المدرسة على قدر كبير من المعرفة والفهم بأمور حماية الطفل حتى يقوم بالتصرف 

 الحكيم ألي بالغ مقدم من قبل ولي أمر أو موظف في المدرسة. 

 في المدرسة.للموظفين المختصين في هذا المجال يجب توفير التدريب المناسب )أو التدريب السابق( 

والتي يمكن العثور عليها في دليل  بالتنمركون جميع الموظفين على دراية بسياسة المدرسة فيما يتعلق يجب أن ي

 المعلمين.

المعلمين واإلداريين  سوف تقوم مدرسة الوحدة الخاصة فقط بتوظيف أعضاء آمنين من الموظفين بما في ذلك

شركة النقل  . سيتعين علىالجهات األمنيةوالمتطوعين. سيتم مطالبة كل موظف بتقديم حسن سيرة وسلوك من 

  ومتعهد الكافتريا الُمتعاقد معهم من قبل المدرسة تقديم اوراق حسن السيرة والسلوك لكل موظفيها. 

 ،درسة من وقت آلخر مثل الكتاب، ممثلي الجامعات والمسارحالم وسيتطلب اتخاذ إجراء مماثلة لجميع زوار

 قبل زيارة المدرسة. SPEAى هؤالء توفير تصريح . سيتعين علوالمشاهير الرياضيين

، سيتم تعديل الوثيقة في أقرب   SPEAمن قبل لجان التفتيش ل  سياستنا حال العثور على أي زاوية ضعف في في

 اخذا في عين االعتبار أي نصيحة تقدم.وقت ممكن 

 

 أو اإلبالغ عنها الشكوىكيفية التعامل مع 

 استمع إلى ما يقال دون أي انفعال أو وعود ولكن طمأنتهم بأنه سيتم اتخاذ بعض اإلجراءات والمتابعة. ➢

 اقبل دائًما ما يقال في المقام األول. ➢

 حاول أال تقاطع الطالب. ➢



 سيتعين عليك اإلبالغ عن ذلك  فال تَعد الطالب بالسرية. ➢

 طمأن الطالب أنه ليس خطأه ، وذكره أنه كان محقًا في التحدث معك عما وقع . ➢

 استمع بدالً من السؤال ، اسمح للطالب باستخدام طريقته الخاصة وكلماته لوصف الحادث. ➢

 اشرح ما يجب القيام به بعد ذلك ومن الذي يجب إخباره ، وطمئن الطالب مرة أخرى أنه سيكون في أمان. ➢

 

 م والتسجيللتقييا

 قم بتدوين المالحظات في أقرب وقت ممكن بعد المحادثة. ➢

 ال تدمر أي مالحظات أو أدلة أصلية قدمها الطالب لك ألن ذلك قد يكون مطلوبًا في المحكمة أو الشرطة. ➢

 .سجل التاريخ والوقت والمكان وأي سلوك غير لفظي. اكتب الكلمات التي يستخدمها الطالب وليس تفسيراتك ➢

 وصفها.مع  رأيتها على جسم الطالب موقع أي إصابات خاصة في جسم االنسانعلى خريطة  عيين ➢

 سجل البيانات والمالحظات ، وليس التفسيرات واالفتراضات.➢

 

 االدوار والمسؤوليات:

 القيام بما يلي: ة المدرسةمديريجب على 

  الوارده بها. اإلجراءاتاإللتزام بهذه السياسة وإتباع 

 أو إهمال على أن تتوافق كحد /مديري المدارس الخاصة نشرسياسة تعنى بحماية الطلبة من أي إساءة و على

 تتعارض مع أي من أحكامها. ولتأدنى مع ما هو منصوص عليه في هذه السياسة 

  للطلبة أو إهمالهم، وضمان  االساءة حالةالتي قد تحد من  الجراءاتضمان إتباع موظفي المدارس وقادتها

 همهم لها.ف



  التي يتواجدون فيها تحت رعاية المدرسة. األوقاتعلى الطلبة في  االشرافضمان 

  القصوى لحماية الطلبة وإتخاذ إجراءات  االولويةالدائم داخل المدرسة على إعطاء  واالهتمامضمان التركيز

 إساءة للطلبة أو إهمالهم. حالةفورية عند الشك في 

  دون خوف من  االهمالأو /و الساءةبأمان عن مخاوفهم بشأن تعرضهم  غاالبالتعزيز قدرة الطلبة على

 أو العقاب. لالنتقامالتعرض 

  بأمان عن مخاوفهم بشأن إحتمال تعرض اي من  االبالغمن الموظفين وغيرهم على  االخرينتعزيز قدرة

 أو العقاب. لالنتقامدون خوف من التعرض  الهمالأو /و الساءةالطلبة 

  والحماية داخل المدرسة. االمنبشأن  االمورإطالع على وجهات نظر الطلبة وأولياء 

 أو إهمال محتملة للطلبة وفقا لما تنص عليه هذه السياسة./إبالغ المباشر عن أي حالة إساءة و 

  بالمدرسة والمستهدفين بتدريب حماية الطفل لكل  واالداريينالتأكد من حضور ومشاركة كافة الموظفين

 لحلقات التدريبية.ا

  مرة وفي بداية كل عام  الولبالمدرسة  االلتحاقعند التسجيل أو  االمور ألولياءإجراء اللقاءات التعريفية

 دراسي لنشر هذه السياسة وتعريفهم بأدوارهم ومسؤلياتهم و حقوقهم وواجباتهم.

  باالعتداء على اي من الطلبه لحين إيقاف إي موظف بالمدرسه عن العمل فورا وبشكل مؤقت في حال اتهامه

 البت في اتهامه.

 

 :يقوم بما يليس الشخص المفوض

 على أمداد المدير بأحدث التطورات. العمل ➢

 من أن جميع الموظفين على دراية بجميع اإلجراءات. التأكد ➢

 .ان أمكن أتخاذ إجراءات إضافية بشأن مخاوفك ➢

من االحتفاظ بسجالت دقيقة وحفظها في الحاالت الفردية ، وأن يتم حفظها في مكان آمن يتميز "بسرية  التأكد ➢

 تامة" وسيتم حفظ األدلة والمذكرات الخاصة بك معهم.

 التوجيه لآلباء واألمهات والموظفين حول الحصول على الدعم توفير ➢



 يتولى أولياء االمور المسؤوليات التالية:

  إدارة المدرسة وموظفيها لالجابة على كافة االستفسارات المتعلقة بسلوك الطالب وأداءه التعاون مع

 الدراسي واالستجابة لمالحظاتهم وإرشاداتهم.

 .الحضور إلى جميع االجتماعات المدرسية المقررة مع أولياء االمور 

 أو الموظف المعني في  نقل أي تخوفات أو مالحظات أو تغيرات في سلوك ابنائهم إلى اإلدارة المدرسية

 المدرسة.

 

 :االدعاءات المتعلقة بموظفي المدارس

 سة.درلمافي وظمن مو عضد أي ضءات عادإن أي عر يدلمر ايدمغ بالب إيج ➢

 .المفوضيجب اإلبالغ عن االدعاءات الموجهة ضد المدير إلى الشخص  ➢

أي عضو من الموظفين لديه سبب لالشتباه في أنه قد تعرض إلساءة المعاملة من قبل موظف آخر في المدرسة  ➢

 أو في أي مكان آخر ، يجب عليه إبالغ المدير فوًرا.

وقد يتم توقيف الموظف عن  SPEAمع شهود. بعد ذلك يجب إبالغ  يجب تسجيل الواقعه بملف تحقيق رسمي ➢

 العمل

، وقد يؤدي ذلك إلى إقالة  يشغلهاحقيق داخلي ، يمكن اعتبار الموظف غير مناسب للوظيفة التي بعد إجراء ت ➢

داخل دولة  على فصله من سلك التعليم SPEAمعلم ، فقد يؤدي ذلك إلى موافقة اذا كان الموظف. في حالة 

 اإلمارات العربية المتحدة.

 

 مبادئ توجيهية للموظفين

 ية كل من الموظفين والتالميذ على أساس الثقة المتبادلة.تم إصدار هذه السياسة لحما

 ال تدع الشكوك أو اإلفصاح أو االدعاءات المتعلقة باإلساءة دون اإلبالغ عنها. ➢



 أشعر الطلبة بإمكانية التحدث إليك حول المخاوف التي لديهم. ➢

إذا كان من الضروري التحدث أو االستماع إلى طالب لديه مخاوف ، فقم بإبالغ عضو آخر من الموظفين  ➢

 ال تغلق باب الغرفة. -للقدوم والجلوس في مكان قريب 

 إدراك الحاجة إلى توخي الحذر في مسائل سوء المعاملة والتنمر. ➢

 ين ترتيبات منفصلة للنوم.في الرحالت السكنية ، يجب أن يكون لدى الطلبة والموظف ➢

 تجنب المواقف التي قد تهدد عالقتك بالطلبة. ➢

أثناء ممارسة الرياضة أو غير ذلك من وسائل االتصال ، يجب الحد من التواصل البدني وفعله فقط لتنمية  ➢

 المهارات أو السالمة.

 ظفين أو في حالة الطوارئ.يُنصح فريق العمل بتجنب نقل طالب واحد في مركبة ما لم يرافقه أحد المو ➢

 تذكر أن شخًصا آخر قد يسيء تفسير نواياك بغض النظر عن مدى حسن النية. ➢

 ال تقفز إلى االستنتاجات دون التحقق من الحقائق. ➢

. تجنب المالحظات أو اإليماءات الموحية ، حتى في الطلبةال يوجد اتصال جسدي أو لفظي غير مناسب مع  ➢

 .المزاح

 

 تدريبال

 -نظًرا لألهمية البالغة لفهم جميع جوانب هذه السياسة وااللتزام بها لضمان حماية الطلبة ، تقوم وزارة الداخلية 

بإجراء تدريب على حماية الطفل لقادة المدارس وغيرهم من  SPEAمركز حماية الطفل بالتنسيق والتعاون مع 

 الموظفين المفوضيين ويكون حضورهم إلزامي.

 



 لهذه السياسة: تثالعدم اإلم

المنصوص عليها وفقا  االداريةالقانونية والخضوع إلى العقوبات  المسائلةلهذه السياسة إلى  االمتثاليؤدي عدم 

بشأن  2013لسنة  )3رقم ) االتحاديإلى القانون  باالضافةللوائح وسياسات ومتطلبات مجلس أبوظبي للتعليم، 

وأي قانون آخر محلي أو إتحادي  االماراتحقوق الطفل و العقوبات القانونية المترتبة حسب قانون العقوبات بدولة 

 نافذ ذي صلة عند حدوث الواقعة.

( "قانون العقوبات االتحادي" على ما 1987) 3من قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  272تنص المادة 

أي موظف أو شخص مسؤول عن اكتشاف الجرائم واعتقال المتهم ، الذي يخفق أو يتخلى عن التنديد يلي: "

بجريمة في حدود علمه ، يجب أن يكون يعاقب بالحبس أو الغرامة. تُفرض غرامة على أي مسؤول غير مسؤول 

مة تُعرف به ، أثناء أدائه عن الكشف عن الجرائم أو ضبطها ، ويتجاهل أو يؤخر إبالغ السلطات المعنية بأي جري

 الوظيفي أو فيما يتعلق به "

 

 ارقام التواصل:

  :0502 516 06مديرة المدرسة ، ديون فوي 

  :0525 516 06نائب مدير شؤون الطلبة ، مهند الجيوسي 

  :0500 516 06مبنى المدرسة الرئيسية 

 

 من قبل الشخص المفوض: نطاق مدرسة الوحدة تفاصيل االتصال خارج

 ( 116111الخط الساخن للهاتف ) 

  رابط اإلبالغ اإللكتروني متاح على موقعSPEA 

(dhabiedusector.aspx-https://www.SPEA.ac.ae/ar/Pages/childabusereportingabu 

 SPEA  5400 504 06اإلقليمي: المكتب 

  :3333999 02مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية 

  :6429333 02وزارة الشؤون االجتماعية 

https://www.spea.ac.ae/ar/Pages/childabusereportingabu-dhabiedusector.aspx


  997شرطة الشارقة 

 

 أنواع اإلساءة:

 الجسدي أو المعاناة  األذىالجسدي المتعمد بالطالب، أو الفشل في منع  األذىتعني إلحاق : الجسدية اإلساءة

المتعمد. ويشمل ذلك دون حصر الضرب، الهز العنيف، الرمي، التسميم، الحرق  االهمالالجسدية نتيجة 

، الخنق، الحبس، أو إعطاء الطفل عقاقير دون أن يصفها طبيب بهدف السيطرة على الغرقأو السمط، 

الشائعة التي تدل على  العالماتللتعرف على  1سلوك الطفل أو إيذائه. يرجى الرجوع إلى المرفق رقم 

 إلعتداء الجسدي.وقوع ا

 

  :كولي  –سلطة  هو اللجوء للعقاب الجسدي لطفل من قبل معلم أو أي شخص بالغ في موقعالعقاب البدني

 الجسدية. اإلساءةوذلك كإجراء تأديبي، ويعتبر أحد أشكال  -االمر

 

 

 ودائمة له مما يؤثر  تعني التعامل بطريقة مسيئة لنفسية الطفل بحيث تسبب أضرارا شديدة: النفسيه  اإلساءة

على نموه وتطوره النفسي. ويشمل ذلك دون حصر إشعار الطفل بأنه عديم القيمة أو غير محبوبأ و غير 

النفسية جعل الطفل يشعر  اإلساءةكفؤ، أو عدم إحترامه  بقدر ما يلبي إحتياجات شخص آخر. كما تشمل 

الطفل أو إفساده. وتنطوي بعض  تغاللاسبأنه ضحية للتنمر أو أن يشعر بالخوف أو بالخطر، وتشمل 

مستويات إساءة المعاملة النفسية على جميع أنواع المعاملة السيئة للطفل رغم إمكانية حدوثها بمفردها. 

 العاطفي. االعتداءالشائعة التي تدل على وقوع  العالماتللتعرف على  3يرجى الرجوع إلي المرفق رقم 

 

 االنشطةفي  تشمل دون حصر إجبار الطالب أو إغواءه للمشاركة: يالنفس واالستغالل النفسيه اإلساءة 

؛ وتشمل أيضا الممارسات اإلباحية وغير  اإلباحية االفعالالجسدي، بما فيه  االتصالالجنسية التي تشمل 

في مشاهدة أو إنتاج مادة إباحية، أو مشاهدة  االطفالجسدي مثل إشراك  تالمسالتي ال تنطوي على أي 

من الناحية الجنسية. يرجى  مالئمةعلى التصرف بطرق غير  االطفالنسية، أو تشجيع ممارسات ج

 الجنسي. االعتداءالشائعة لوقوع  العالماتللتعرف على  2الرجوع إلى المرفق رقم 



 

  مرات  هو ذلك السلوك العدواني غير المرغوب فيه والمتكرر (أو من المحتمل جدا أن يتكرر) لعدة:التنمر

بطالب آخر وذلك عند وجود عدم توزان ملحوظ في القوة أو القدرة  األذى اللحاقمن جانب طالب أو أكثر 

الجسدية مثل الضرب أو الدفع   اإلساءة بين الطلبة. وتشمل التصرفات التي تعد تنمرا على سبيل المثال

مثل نشر الشائعات ورفض  جتماعيةاال واالساءةاللفظية مثل السبب والشتم والسخرية  اإلساءةوالنغز أو 

وغرف المحادثة والرسائل  اإللكترونيةعن طريق الرسائل  اإللكترونية او اإلساءة االجتماعيةالمخالطة 

أو إرسال الصور والفيديو عن طريق الهواتف المحمولة أو النشر على مواقع  اإللكترونيةالنصية والمواقع 

 .كالهماأو الضحية أو  المتنمر() األذى . وقد يكون الطالب هو المتسبباالنترنت

 

 العاطفية للطفل،  أو/الجسدية، النفسية و األساسية االحتياجاتهو الفشل المستمر في تلبية  مالاإلهمال: اإله

الوالدة أو من يعتني /لصحة الطفل ونموه وتطوره. ويشمل ذلك عجز الوالد شديد أذىوالذي قد يسبب 

 االطفال كتوفير الغذاء والعالج.التي تعتبر من ضرورات رعاية  باالفعالبالطفل عن القيام 

 

 المتخذة في  حالة فقد احد طلبتها: الوحدة الخاصة االجراءات مدرسة 

الموظفين على حد سواء ، وقدتكون أحد الجوانب األكثر إثارة للقلق اليوم في المدرسة هو "الطفل الضائع" للطفل و

ين توخي الحذر عند إجراء اخذ لآلباء واألمهات. لتقليل احتمال فقد طفل ، يجب على جميع الموظف فكرة مرعبة

الحضور ، في رعايتهم. هذا يعني أنه باإلضافة إلى االحتفاظ القانوني بسجالت الحضور والغياب للطلبة الذين 

هذة الممارسات ، اكتشاف اذا  ستضمن  بعد أوقات االستراحة وفي بداية الدروس. الطلبة يجب أن يتم تلقائيًا عد

 .بسرعة  كان هنالك طفل مفقود

توجيه مسار العمل ، يتم بعد ذلك ، ثم أحد كبار الموظفينفي حالة وجود طفل مفقود ، يجب إبالغ المدير مباشرة أو 

 والذي يشمل جميع اإلجراءات التالية أو بعضها:

 األطفال الباقين. فل مع توفير موظفين مععن الطبحثًا  ونشرهمتنبيه الموظفين اآلخرين  ➢

 المباني والمناطق الخارجية. في كاملبحث ب القيامثم عن زميلهم سؤال األطفال  ➢



 دقيقة 15يجب إخبار أولياء األمور إذا لم يتم العثور على الطفل خالل  ➢

 الهواتف المحمولة.باستخدام بعضهم في البحث مع أكبر عدد ممكن من البالغين وتحديث  االستمرار ➢

 ةبالشرط االتصالكحل أخير وبموافقة الوالدين ،  ➢

 

االجراءات مدرسة الوحدة الخاصة المتخذة في  حالة تأخر احد الوالدين بأخذ الطالب في 

 نهاية اليوم الدراسي: 

 مسؤوليتنا حتى يتم اتخاذ ترتيبات بديلة. فسيبقى الطفل تحتإذا لم يتم استالم الطفل في نهاية اليوم الدراسي ، 

سيكون كل موقف مختلفًا ، وسيحتاج الموظفون إلى التصرف بمبادرة ، ولكن من المحتمل أن يكون اإلجراء التالي 

 هو أفضل ممارسة. السالمة تأتي أوالً!

 آخر.لسبب تأخير  دقيقة. مهلة للتأخير المروري أو 20اسمح بـ  ➢

 حب الطفل إلى منطقة االنتظار المحددة حيث سيكون شخص بالغ في الخدمة.دقيقة. اصط 20بعد  ➢

 . استمر في المحاولة حتى يتم االتصال.المفوض اليصال الطالبشخص الاتصل بالوالدين /  ➢

 أنه سيتم العثور على حل. م ترك الطفل بمفرده ويجب مطمئنتهيجب عد ➢

ل بالذهاب مع شخص آخر / أحد الوالدين دون موافقة السماح للطف عدم تحت أي ظرف من الظروف ، يجب ➢

 من والديه أو من المدير

 

 

 



بعد اجراءات مدرسة الوحدة الخاصة المتخذة في  حالة تأخر احد الوالدين بأخذ الطالب 

 نشاط مدرسي

يتحمل المسؤولون عن دروس ما بعد المدرسة أو الرياضة الجماعية في أماكن مختلفة مسؤولية رعاية وسالمة كل 

 .المدرسة. تحت أي ظرف من الظروف يمنع ترك الطفل لوحده لمنزل أو جمعهم منايصالهم لطفل حتى يتم 

تأخير دقيقة على فرض ان السبب  15لمدة  مع الطفل طفل ، يجب على المعلم / قائد النشاط البقاء اخذفي حالة عدم 

 حركة المرور أو التأخير الطبيعي.

بعد هذا الوقت ، يجب نقل الطفل إلى منطقة انتظار مخصصة أو إذا كان المعلم خارج الموقع يجب أن ينتظر مع 

 أعاله. 3النقطة م يتبع إجراء التحصيل المتأخر في الطفل ث

 

 وقت فتح المدرسة قبل صباحا   األطفال يجري ايصالهم

على الرغم من أننا سنثني اآلباء عن ايصال أطفالهم مبكًرا ، إال أن البعض سيقوم بذلك بسبب التزامات العمل 

صباًحا )قد يتم تعديل الوقت عند  7.30وعوامل أخرى. سنعيين معلًما في الخدمة من أجل سالمة طالبنا من الساعة 

 ليهم.زيادة أعداد الطالب( وسيتم اإلشراف ع

سيتم االحتفاظ بالطالب الذين يصلون قبل هذا الوقت في منطقة آمنة ومحددة حيث يمكن مراقبتهم من قبل شخص 

 في حالة الطوارئ. الخدمة وأين يتم الذهاب من المسؤول وقت بالغ. سيتم التبليغ

 لألطفال الحثيثةالرعاية 

يصاب األطفال أحيانًا بحوادث أو إصابات تتطلب رعاية حميمة. من المهم مراعاة عاملين عند التعامل مع هذه 

 الحاالت.

 احترم خصوصية الطفل. ➢

 كن على دراية بحالة الموظف، الذي يساعد الطفل، النفسية. ➢



 بة الجسديتقييد الطل

 ما هي القيود البدنية؟

 أحد الموظفين ، باستخدام القوة المتعمدة ، حركة الطفل ضد إرادته. تقييد 

ال يتضمن التقييد البدني اي حركة لطيفة لتوجيه الطالب لالمتثال للنشاط الصفي. قد يكون التقييد البدني مناسبًا في 

يجب أن يكون الموظفون  مواقف معينة ، على سبيل المثال درس الجمباز ، واإلسعافات األولية ، أو تقديم المواساة.

 مدركين لتصور الطفل الخاص لهذا اإلجراء.

 تقييد الطالب هو إجراء للتعامل مع موقف أو أزمة غير آمنة.

يجب أال يستخدم كعقوبة. يعد االستخدام المتعمد لالتصال الجسدي لمعاقبة الطالب أو التسبب في األلم أو اإلصابة 

 عن شدة السلوك أو االستفزاز الذي يؤدي إلى هذا اإلجراء.أو اإلهانة غير قانوني ، بغض النظر 

 استخدام القيود البدنية

إال في الظروف التي توجد فيها أسباب وجيهة لالعتقاد بأن التلميذ يعرض نفسه أو غيره  التقييدال ينبغي استخدام 

 .من الناس للخطر أو عندما يكون هناك ضرر كبير للممتلكات

المحتمل أن يتصرف التلميذ بطريقة قد يحتاجها إلى التقييد ، فسيكون من المنطقي أن نخطط لكيفية إذا علمنا أنه من 

ردنا على هذا الموقف. يجب مشاركة هذا اإلجراء مع أولياء األمور وجميع الموظفين. يجب وضع خطة عمل حتى 

ه وكيفية حل الموقف بأفضل طريقة يكون الجميع على دراية بكيفية التصرف أثناء العملية ، ومن يجب االتصال ب

 ممكنة دون التسبب في إصابة أو إذالل.

 أنواع القيود

يكون التقييد كلما قام أحد الموظفين ، باستخدام القوة المتعمدة ، لوقف حركة طالب جسديا ضد إرادته. قد يعني هذا 

 كبح التلميذ أو تحريكه بطرق عنيفه.

 التقييد يمكن أن يكون:



يد ومنع حركة محددة. قد يتم تطبيق ذلك بدرجات مختلفة : تحريك الطالب من خطر وشيك لمنع جزئي :  تقيال

اإلصابة وبعد اخباره شفهيا. الحد من حركة الطالب باستخدام االذرع على سبيل المثال، أو تقييد حركته في مكان 

 محصور ، على سبيل المثال في مكتب.

ويجب  التقييدعلى األرض. هذا شكل متطرف من  الطالب الحركة. كحجزقة تمنع بطري يتم تقييد الطالبالكامل: 

 استخدامه فقط في ظروف استثنائية حيث يتعرضون هم أو غيرهم للخطر.

الجسدي بمثابة تعزيز  التقييد، قد يكون استخدام  الطلبةيجب أن يكون الموظفون على دراية بأنه بالنسبة لبعض 

 إيجابي لسلوكهم.

، فيجب تسجيل الحادث كتابةً وإبالغ المدير حتى يتمكن من إبالغ  الطالبظفون القوة البدنية لكبح إذا استخدم المو

 أولياء األمور قبل نهاية اليوم المدرسي.
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