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 سياسة حماية الطفل

 
 -العــــــــام: طــــــــــار ال 

سياسة لحماية الطفل تم إعدادها مدرسة أكاديمية الفجيرة العلمية االسالمية  الخاصة في إطار إهتمام  المدرسة بحماية الطفل تطبق  -1
 المدرسة . لموجهة جميع العاملين في 

 يتم إطالع أولياء األمور على هذه الوثيقة ونشرها على مواقع تواصل  المدرسة .  -2
 –ظي لف اإلعتداء ] يجب أن يشعر كل طالب وطالبة في المدرسة باألمن والحماية من أي شكل من أشكال اإلهمال واإلستغالل العاطفي أو -3

 جنسي [.  –بدني 
فير بيئة آمنة تضمن تو  لعاملين في المدرسة ومشاركة أولياء األمور والزائرين في تطبيق هذه السياسة التيتتوقع المدرسة التزام جميع ا -4
 بنائنا الطالب والطالبات . أل 

ير وبناء على ذلك فإنه من غ األسمى. هو الهدف  تدرك مدرسة أكاديمية الفجيرة العلمية االسالمية بأن رعاية وحماية وسالمة كل طالبحيث 
تقدم  لذلكو الطالب، المتمثلة بتوفير الرعاية لجميع  ا مسؤولياتهتدرك المدرسة  كانت. كماالمقبول أن يتعرض أى طالب لإلساءة من أى نوع  

 رجة إلى أقصى د والمساعدة واألمان حيث يستطيع  جميع الطالب من خاللها اكتساب العلم وتطوير إمكانياتهم بيئة تتميز بالعناية

  :اية الطفلحمأهداف سياسة 

ية أو بدنية أو نفسساءة بإل فعال أو جوانب التقصري التى تتمثألاجميع _ حماية جميع الطلبة أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة ) من 1
 أو تنمر اهمالو الل ال استغجنسية أو قد تتمث

 ( 3)م ادي رقاالتحال، على النحو الذي ينص عليه القانون امهاالساءة أو االهذه ا لمثلتمل أنهم قد تعرضوا حيرصد ودعم الطلبة الذين _2 
 ين دولة االمارات العربية ذات الصلةبشأن حقوق الطفل وقوان 2112لسنة 

 ة التأكد بأن جميع العاملين بالمدرسة على دراية تامة بواجباتهم لتقديم الحماية للطالب من أى شكل من أشكال اإلساء_ 3

 _ التأكدبأن جميع األمور المشبوة سوف تؤخذ بعين االعتبار بشكل جدى وسيتم الرد عليها فى أسرع وقت 4

   _ تزويد العاملين بالمدرسة بارشادات واضحة والعمل على تروي    ج حسن التصرف 5

 :السياسة بيان

 .ميالدية سنة عشرة ثماني عن عمره يقل الذي الفرد أنه على الطفل يعرف: الطفل -

 أو لضررا تسبب قد التي األخطار من الطلبة لحماية إتخاذها يجب التي واإلجراءات والخطوات التدابير جميع بأنها تعرف: الطفل حماية -
  رعايةالمدرسة تحت وجودهم أثناء اإلصابة

  المدرسة اشراف تحت الطالب يقضيها التي الزمنية المدة هو: الدراسي اليوم -

 .واإلهمال واإلستغالل التنمر تشمل كما الجنسية، اإلساءة النفسية، اإلساءة البدني، العقاب الجسدية، اإلساءة تشمل: إلساءةا -

  الجسدي األذى منع في الفشل أو بالطالب، المتعمد الجسدي األذى إلحاق تعني: سديةجال اإلساءة -

 يبي،تأد كإجراء وذلك -األمر كولي – سلطة موقع في بالغ شخص أي أو معلم قبل من لطفل الجسدي للعقاب اللجوء هو: البدني العقاب -
 .الجسدية اإلساءة أشكال أحد ويعتبر

 . النفسي تطورهو  نموه على يؤثر مما له ودائمة شديدة أضرارا تسبب بحيث الطفل لنفسية مسيئة بطريقة التعامل تعني: فسيةالن اإلساءة -

 اقإللح أكثر أو طالب جانب من مرات لعدة يتكرر أن جداا المحتمل من أو والمتكرر فيه المرغوب غير العدواني السلوك ذلك هو: التنمر -
 المثال لسبي علىتنمرا تعد التي التصرفات وتشمل. الطلبة بين القدرة القوةأو في ملحوظ توزان عدم وجود عند وذلك آخر بطالب األذى



 

 

 

 

  

 acd_fuj@yahoo.comايميل :      1480ب :   .ص     2225230-09فاكس :        2225604-09 تليفون:       2/ 604تـرخيـــص رقـــــم : 

 دةــة المتحـــربيــارات العـــة اإلمـــدول

 ـــيمـــــة والتعلـــــــــــوزارة الـــتـربيـــ

أكاديمــية الفجـــيرة العلمـية اإلسالمـية
 

 شائعاتال نشر مثل اإلجتماعية واإلساءة والسخرية والشتم السبب مثل اللفظية اإلساءة أو والنغز الدفع أو الضرب مثل الجسدية اإلساءة
 أو كترونيةاإلل والمواقع النصية والرسائل المحادثة وغرف اإللكترونية الرسائل طريق عن اإللكترونية أواإلساءة اإلجتماعية المخالطة ورفض
 و( أمرالمتن) باألذى المتسبب هو يكونالطالب وقد. اإلنترنت مواقع على النشر أو المحمولة الهواتف طريق عن والفيديو الصور إرسال

 .كالهما أو الضحية

 أذاى ببيس قد والذي للطفل، العاطفية أو/و النفسية الجسدية، األساسية اإلحتياجات تلبية في المستمر الفشل هو اإلهمال: اإلهمال -
  باألفعال القيام عن بالطفل يعتني من أو الوالدة/عجزالوالد ذلك ويشمل. وتطوره ونموه الطفل شديدلصحة

 وتشمل األطفال رعاية ضرورات من تعتبر التي

 :الحصر ال المثال سبيل على

 . المدرسي الحضور في واإلنتظام التعليم توفير                                            . كافية بدرجة والملجأ والكساء الغذاء توفير 

  الكافية الرعاية توفير                                           .الالئق والهندام الشخصية النظافة على الحفاظ

 . المناسب الطبي والعالج الصحية الرعاية توفير                                                                                   .المناسب التحفيز

   .الخطر أو الجسدي األذى من الطفل حماية

 : خالل من ةالسياس هذه أهداف تحقيق لضمان المدرسة تسعى

   االهمال أو االساءة مؤشرات حول ي المدرس المجتمع توعية_1

 من شكل أي من الطالب لجميع الحماية لتقديم وواجباتهم بمسؤولياتهم تامة دراية وعلى مؤهلون أفراد بالمدرسة العاملين جميع إن •
_رئيس  المدير    المدرسة إدارة إلى ارتيابهم أو شكوكهم إبالغ عليهم وأن اإلهمال أو اإلساءة بمؤشرات علم على أنهم كما اإلساءة، أشكال

 -مثل للنظر ملفت أو الطالب من معتاد غير أمر أي تجاه   االجتماعي األخصائي القسم _ 

 .   الثقة فقدان أو الحسرة أو بالقلق اإلحساس*

 .المدرسية نتائجه تدهور *

  طبيعي غير بتصرف قام أو للشغب مثيًرا أو عدوانًيا أصبح إذا *

  المعتاد الروتيني مساره في تغييًرا أبدى *

 أو إساءة أي عن اإلبالغ عند المساندة تلقيه إلى واالطمئنان الطفل حماية بسياسة دراية على أمورهم وأولياء الطالب جميع إن •

 بسرعة عليها الرد سيتمو  جدي وبشكل االعتبار تؤخذبعين سوف التصرفات وإساءة المشبوهة األمور جميع وإن .الئقة غير معاملة

  المالئم وباألسلوب
ً
 .الدولة وأنظمة والمعرفة التعليم دائرة ألنظمة وفقا

 قوانينال حسب الطالب بحق إساءة المدرسة إدارة تعتبرها التي المؤشرات بعض

 .اآلخرين أمام أو انفراد على سواء أوالصراخ االستهزاء أو السخرية*

  البدني العقاب أنواع كافة *

  اهالمي دورة إلى الذهاب من حرمانهم *

  الدرجات بتخفيض كالتلوي    ح التهديدات*

 في بالمشاركة لهم السماح عدم أو للفسح الذهاب من منعهم أو الطعام تناول وقت أثناء وجباتهم تناول من الطالب منع *
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  ذلك يكن لم ما رحالت
ً
 .واف   بشكل مبررا

  فردي قرار خالل من الدراسي اليوم أثناء الصف إلى الدخول من منعه *

 الطالب أحد من التصرف إساءة جراء الطالب من مجموعة معاقبة *

 الحوادث لتوثيق متكامل نظام اتباع _2

  المدرسي الكادر أعضاء يقدم •
ا
  سجل

ً
 تقرير نموذج استخدام خالل من تصرف إساءة أو معاملة إساءة واقعة أي عن كتابيا

 .المدرسة في والسالمة الصحة لمسؤولة الحوادث

  األمور إلحالة حاجة هناك يكن لم وإن حتى م العا خالل تقع التي األحداث كافة عن خطية بسجالت المدرسة تحتفظ •
ً
  فورا

 للطالب الرئيسية الملفات عن ومنفصل آمن بشكل السجالت جميع حفظ بضمان المدرسة تقوم •

 الطلبة على اإلشراف _3

 الساعة مدار على تعمل أمنية كاميرات بنظام بأكملها المدرسة تجهيز تم •

  الطالب بين واإلساءة ء االستقوا حوادث لمنع بالمدرسة العاملين إلشراف العامة والمناطق الممرات كافة تخضع •

 أو الداخلية باألنشطة المشاركة عند أو مواصالتها استخدام عند أو المدرسة داخل تواجدهم وأثناء األوقات جميع في الطالب •

 .المعلمات إشراف تحت يكونون الخارجية

 وموافقة إشعار بموجب أو المدرسة موظفي أحد برفقة كان إذا إال المدرسة إلى بالدخول الخارج من فرد أو عامل ألي يسمح ال •

 :بياناتهم سريةو  الطالب خصوصية على المحافظة_4

  المعلومات تقديم ويجب السرية على المحافظة من للتأكد اإلجراءات بإتخاذكل المدرسة تقوم •
ً
 وراألم ألولياء حتى للقواعد وفقا

 المدرسة خارج شخص أي إلى الخاصة المعلومات أو الطالب بيانات تقديم عدم من التأكد العاملين كافة على يجب

 البنته /البنه صور أي استخدام بها سيتم التي الحالة في الدراسي العام بداية من ر األمو أولياء موافقة على الحصول يتوجب •

 ويجب ص الخ لالستخدام الطالب صور استخدام بالمدرسة العاملين من ألي يصرح ال أنه كما بالمدرسة خاصة مناسبة في

 . م باالحترا جديرة بطريقة الخاصةبالطالب والفيديوهات واألفالم الصور كافة تعرض أن

 سي المدر الدوام أوقات خارج أمورهم أولياء و الطالب و المعلمات بين شخصي تواصل أي عن مسؤولة غير المدرسة ادارة •

 :الالئحة هذه قوانين مخالفة أو الساءة حدوث حال في المتبعة الجراءات

 إلىتعرض المدرسة في العاملين من أي قبل من الجسدي أو النفسي األذى إلى الطالب من أي تعرض أو السياسة هذه قوانين مخالفة يؤدي
 دائرةالتعليم ومتطلبات وسياسات للوائح وفقا عليها المنصوصة اإلدارية العقوبات إلى والخضوع القانونية المساءلة إلى الموظف هذا

 .األمور أولياء إبالغ قبل المهنية المشورة التماس بحق المدرسة وتحتفظ .والمعرفة

 ةالمعني الجهات مع التعاون األمر ولي على ويتوجب للطالب باإلساءة االشتباه حالة في فوًرا األمر وليإبالغ  سيتم

 التامة السرية على بالمحافظة المدرسة ادارة وتتعهد  .معه اجتماع عقد المدرسة طلبت حال في (  االجتماعي  واألخصائي المدرسة إدارة  (
  مخولين غير أشخاص أي مع أو آخرين، موظفين مع مغلقة أو قائمة حاالت  أي مناقشة تاما حظرا المدرسة موظفي يحظرعلى حيث

 االستقواء
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 .بالضحية واألسى األلم إلحاق إلى ء االستقوا ويؤدي باآلخرين األذى إلحاق بقصد االعتداء الستخدام اللجوء هو

 التأديبية والجراءات السلوك

  النظام هذا تنفيذ ويتم االستقواء حاالت  من دالطالب، والح سلوك إلدارة ثابت نظام بتطبيق المدرسة تقوم
ً
  في ذكر لما وفقا

 :لي كالتا وهي"الطلبة  سلوك إدارةالئحة 

 .االجتماعي األخصائي إلى االستقواء حوادث عن اإلبالغ •

 .والتنمر االستقواء وقائع تسجيل المسؤول الموظف على •

 .المشكلة لمناقشة اجتماع حضور منهم والطلب الحرجة الحاالت  عن األمور أولياء إبالغ يجب •

  فور إيقافه على والعمل العدائي والتصرف السلوك استقصاء يجب •
ً
 .السلوك لتعديل عقد بتوقيع ا

 .األدوار وتبادل الفصل داخل بمناقشته سلوكه لتغيير النزعة صاحب لمساعدة اوالت مح ببذل المدرسة تقوم •

 .الطارئة أو الحرجة الحاالت  في المعنية الخارجية الجهات تبليغ •

 لالنترنت اآلمن االستخدام

  االنترنت يعتبر
ً
 تدريب المدرسة أولويات ومن والعشرين، الحادي القرن في االجتماعي والتواصل العمل، التعليم، مكونات منا هامً  مكونا

 تقييم خالل واألكاديميةمن الفكرية الطالب ومهارات قدرات وتطوير الدراسية المهارات من كجزء لالنترنت اآلمن االستخدام على الطالب
 .رمستم بشكل مختلفة مصادر من لهم تقدم التي المعلومات وتحليل

 سة المدر في االنترنت استخدام مجاالت 

 .االيميل م استخدا و الحواسيببين    للتواصل •

 .    الخارجية االمتحانات وأداء األكاديمي باإلرشاد بتعلق فيما للبحث •

 .الدرس التحضير  أثناء والمعلمات للطالب بالنسبة المعلومات مصادر لتوسيع •

 .المدرسى بالمنهج المتصل ي العلم البحث على وقدراتهم ، التقنية الطالب مهارات لتطوير •

  التي الحاالت 
 
 :المدرسة في االنترنت استخدام فيها نعمي

 المدرسى المنهج بأهداف تتعلق ال بألعاب اللعب أو المشاهدة أو البحث •

 .اأصحابه موافقة دون منصفوظة حقوق ذات مواد أو ملفات نشر أو حفظ أو نسخ •

 المدرسة اإلدارة موافقة على الحصول دون من منتجات / مواد أي شراء أو نشاط، بأي االشتراك •

 .شخصية ألغراض االجتماعي التواصل مواقع استخدام •

 المدرسة في شخص ألي شخصية معلومات أي مشاركة أو نشر •

 :االنترنت عبر االستقواء

 : يلي بما القيام من شخص أي يمنع االنترنت عبر االستقواء من الطالب لحماية

 شخص ألي إهانة فيها صورة أو رسالة أي نسخ أو رسال إ أو نشر أو تحميل •



 

 

 

 

  

 acd_fuj@yahoo.comايميل :      1480ب :   .ص     2225230-09فاكس :        2225604-09 تليفون:       2/ 604تـرخيـــص رقـــــم : 

 دةــة المتحـــربيــارات العـــة اإلمـــدول

 ـــيمـــــة والتعلـــــــــــوزارة الـــتـربيـــ

أكاديمــية الفجـــيرة العلمـية اإلسالمـية
 

 .   بذيئة أو عنصرية لغة استخدام •

 االخرين  مهاجمة أو إهانة •

  الحاسوب أنظمة أو لحواسيب با األذى إلحاق •

 اخر مستخدم حساب أو ظة المحفو الحقوق انتهاك •

 المدرسية اإلدارة موافقة على الحصول دون من معين لموضوع للدعاية االنترنت شبكة استخدام •

المدرسية إلجراءات تتضمن المنع من استخدام االنترنت بإضافة إلى  ستخدم االنترنت بشكل مخالف للوائح واألنظمةيقد يتعرض أى شخص 
 وماينص علية أى اجراءات أخرى تقررها اإلدارة المدرسية 

 مؤسسات التعليم العام()الئحة إدارة سلوك الطلبة _التعلم عن بعد فى 

 التواصل قنوات 

 

 

 

 

 

 

 


