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1-  المسوغات 

"���� ���� �� ��� �������"  
مدرسیة آمنة تمّكن األطفال تدرك كینجز التعلیمیة تماماً مسؤولیتھا في توفیر وسائل الحمایة من أجل إنشاء بیئة 

متطورة، فإن ذلك یساعدنا  ةوظیف اآلمن وتنفیذ إجراءات حمائیمن التعلم والنمو. ومن خالل اتباع سیاسات الت
على تحقیق ھدفنا الشامل المتمثل في "إبراز أفضل ما لدى أطفالنا". نسعى لضمان أن جمیع موظفینا وطالبنا 

 ألطفال في البیئة التعلیمیة" وتزویدھم بالمھارات الالزمة ألمانھم.    یدركون أھمیة "الحفاظ على سالمة ا
 

2-  الھدف والقیم والقناعات 
 

 نتطلع إلى أن یحقق كل طالب النجاح والسعادة انطالقاً من شعوره باالندماج والتقدیر واألمان.      •
 إن ثقافتنا المدفوعة بالقیم تشجع على التسامح والمسؤولیة االجتماعیة واحترام اآلخرین.  •
ز الطالب على تبني روح تحفّ ، إن مناھجنا التعلیمیة الشاملة والمبتكرة والتي تتسم بروح التحدي •

 المجازفة في التعلم والتفكیر العمیق ضمن سیاقات واقعیة حقیقیة. 
إن أسالیب التعلیم والتدریب الملھمة تتطور وتستجیب الحتیاجات كل فرد من أجل مساعدتھ على تحقیق  •

 إنجازات أكثر مما كان یتوقع. 
إن ثقافتنا التي تحفز الطموح والتفكیر العمیق ووضع اآلمال العالیة، تضمن تولي الطالب مسؤولیة التعلم  •

وتحقیق النتائج "بالطریقة الصحیحة".   
 

 
ن الطالب من التعبیر عن شخصیتھم وتوسیع ھنالك مجموعة غنیة ومتنوعة من الفرص التي تمكّ  •

 اھتماماتھم وإطالق العنان لقدراتھم الكامنة، مما یتیح لھم التعبیر عن تفردھم وخبراتھم. 
ع منظورنا العالمي الطالب على احتضان واحترام المجتمع المتنوع من حولھم، األمر الذي ینتج یشجّ  •

 عنھ التقدیم والتسامح والفھم الحقیقي للثقافات العالمیة. 
 

3-  المعاییر
 

ألن  ،رفع صوتھمتنشئ مدارس كینجز وتصون بیئة تعلمیة یشعر فیھا الطالب باألمان والقدرة على  •
 ھناك شخصاً سیستمع إلیھم. 

نعمل على ضمان إدراك األطفال بوجود أفراد متخصصین في المدرسة یمكنھم التواصل معھم، في حال  •
 . ما شعروا بالقلق من أمر
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ً للطالب لتطویر المھارات  • یشمل منھاج التربیة الشخصیة واالجتماعیة والصحیة مدارس كینجز فرصا

التي یحتاجون إلیھا لتعزیز إدراكھم والبقاء في مأمن من االستغالل بما في ذلك المنصات الرقمیة 
 واإلنترنت. 

وبما یتماشى مع رفاه یتأكد موظفو مدارس كینجز من تبادل المعلومات ذات الصلة بشكل مناسب،  •
 الطالب. 

 یتم اتباع ممارسات التوظیف اآلمن ومراجعتھا بانتظام.  •
 یتم دائماً اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند االدعاء على أحد الموظفین أو المتطوعین.  •
یتلقى جمیع الموظفین الجدد التدریبات الالزمة المتعلقة بحمایة الطفل، في حین یحصل الموظفون  •

یون على حصص تدریبیة لتحدیث معلوماتھم كل ثالث سنوات على األقل، وكل عامین ألولئك الحال
 المناطة بھم مسؤولیات معینة. 

 
4-  المبادئ التوجیھیة

 
یتم اخطار مسؤول قسم السالمة والحمایة بالمشكلة وإشراكھ في جمیع مراحلھا عبر الحوار المستمر مع  •

 . المعنیین الموظفین
 

االحتفاظ بسجالت مكتوبة عن المخاوف المتعلقة بالطالب، حتى عندما ال تكون ھناك حاجة إلحالة یتم  •
 األمر للجھات المسؤولة على الفور.

یحتفظ مسؤول قسم السالمة والحمایة بـ "سجل مخاطر" لضمان حفظ المعلومات المتسقة ومشاركتھا  •
 بشكل مناسب.

یتم إبالغ جمیع الموظفین المعنیین بقضیة الطالب وإشراكھم في عملیة المتابعة وتبادل المعلومات على  •
 أساس الحاجة. 

یحتفظ مجلس األمناء في كل مدرسة بسجل شامل عن إجراءات الحمایة والسالمة.  •  
 

5-  الموافقة 
 

من التاریخ أدناهتمت الموافقة على ھذه السیاسات، ودخلت حیز التنفیذ اعتباراً   
 

مدیرة التعلیم      
ریبیكا جراي                          التوقیع:      

 2018دیسمبر  1التاریخ: 
 

6-  المراجع
 

 وثیقة إجراءات الحمایة والسالمة  •
 سیاسة كینجز التعلیمیة لدعم السلوك اإلیجابي •
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 سیاسة قواعد السلوك في كینجز التعلیمیة  •
 سیاسة التعلم والتدریس في كینجز التعلیمیة  •
 سیاسات التوظیف اآلمن  •

 


