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 الطالبسياسة حماية 

 بيان السياسة

ستطاعتها جميع طلبتها و تبذل ما با وسالمة رعايةجل اهتمامها ب الخاصةالخليل الدولية  مدرسةتبدي 

 لتوفير بيئة مدرسية يشعرفيهاالطلبة باألمان وبقيمتهم وبدورهم في اتخاذ جميع القرارات 

  األهداف

 تمثلةمال امسؤوليتهب درسةمالمن خالل ادراك  إن أولى أهدافنا ضمان وتعزيز رفاه الطلبة في المدرسة 

 الطالب لجميع الصحية والنفسية  الرعاية ير بتوف

 العلم اباكتس الطالب جميع يستطيع حيث نواألما ساعدةموال رعايةبال تتميز بيئةالمدرسة م تقد ولذلك

 .درجة أقصى الى إمكانياتهم وتطوير

 :خالل من السياسة هذه أهداف لتحقيق المدرسة تسعى

 لجميع الحماية لتقديم وواجباتهم بمسؤولياتهم تامة دراية على درسةمبال ين العامل جميع من أن  كد التأ 

 زام بقانونمن أشكال اإلساءة، وضمان أمنهم وسالمتهم ورعايتهم من خالل  االلت  شكل أي من الطالب

 .دائرة التعليم والمعرفة حماية الطفل المقرر من قبل

 ينبع تؤخذ فسو التصرفات وإساءة شبوىةمال األمورأشكال اساءة التصرف  جميعمن أن   كد التأ 

تعليم والمعرفة دائرة الوباألسلوب المالئم وفقاً ألنظمة   بسرعة عليها الرد وسيتم جدي بشكل االعتبار

 وأنظمة الدولة.

 تطبيقها  على والعمل واضحة بإرشادات درسةمبال ين العامل يد تزو 

 الطالب ها أبنائ وحماية برعاية درسةمال م التزا. 

 :اإلرشادات

 فلظرواو األوقات كل وفي نشأ،مال أو قالعر أو الجنس أو السن عن النظر فبصر الطلبة، لكافة يحق 

 والحماية من أي شكل من أشكال اإلساءة مهما كان  نوعها.ن باألما الشعور

 منها مهإنتقالو درسةمال في مهوجود أثناء وحمايتهم الطلبة رعاية عن الكاملة سؤوليةمال درسةمال تتحمل 

لتي اخارجها، و  درسة ومين كافة األنشطة داخل الال ما بالمدرسية، واالنتقالحافالت باستخدام    اوإليه

 .أو تشارك بها إنتظارها  تنظمها المدرسة خالل

 أو شكوكهم إبالغ وعليهم لاإلهما أو اإلساءة بمؤشرات علم على درسةمبال ينالعامل جميع نيكو نأ يجب 

 ( ييناالجتماع ينخصائياأل– الوكيل -ديرةمال( درسةمال إدارة إلى أمر أي اتجاه إرتيابهم
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 بواجباتهم نوسيقومو نلوهمؤ أفراد مه الطالب مع مباشرة نيتعاملو الذين درسةمبال ين املالع جميع نإ 

 التعليمات . حسب الطالب لكل األساسية والحماية األمن يرتوف في

 الطفل حماية بسياسةتامة  دراية على مهأمور وأولياء الطالب جميع نيكو نأ يجب 

 عن أي اساءة أو معاملة غير الئقة اإلبالغ عند ساندةمال تلقي إلى نواالطمئنا

 

 الطالب معاملة ءةإسا نبأ كتدر درسةمال نفإ البدني، القصاص نبشأدائرة التعليم والمعرفة  لتعميم وفقا  

    سبيل الذكر ال الحصر على ما يلي:  على تشتمل

o لاإلذال أو االستهزاء أو السخرية. 

o الصراخ. 

o أخرى بوسائل أو باأليدي الصفع أو الضرب. 

o بها ضربهم أو نخيزرا قضيب أو عصا ماستخدا. 

o ياهمال دورة الى ابهالذ من حرمانهم. 

o لاألشكا من شكل بأي عابهمرإ أو التهديدات. 

o مهل السماح معد أو للفسح ابهالذ من منعهم أو مالطعا لتناو وقت أثناء وجباتهم لتناو من الطالب منع 

 . ف   اك بشكلمبرراً  ذلك يكن ما رحالت في شاركةمبال

o الدراسي ماليو أثناء الصف إلى لالدخو من منعهم. 

 

 :السياسة ذههلل االمتثا معد 

 من يأ قبل من الجسدي أو النفسي األذى إلى الطالب من أي تعرض أو السياسة ذهين هقوان الفةمخ  يؤدي

 تعرض هذا الموظف إلى أحد االجراءات التالية: المدرسة إلى فيين العامل

 متطلبات و ساتسيا و للوائح وفقا عليها  نصوصمال االدارية العقوبات إلى الخضوع و القانونية ساءلةمال 

 ظبي أبورة إماعن العمل في جميع مدارس  ( و التي قد تصل إلى توقيف الشخصدائرة التعليم والمعرفة

 واإلشراف راقبةالم

 بأكملها درسةمال تجهيز تم  ً ً وخارجي داخليا  .الساعة مدار على تعمل أمنية اتيركامم بنظا ا

 ينب اءةواإلسالتنمر  حوادث نعمل درسةمبال ينالعامل فإلشرا العامة ناطقموال راتممال كافة تخضع 

 .الطالب
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  عند أو سةدرمال داخلوجودهم  أثناء و األوقات جميع فييكون الطالب تحت إشراف العاملين بالمدرسة 

  الخارجية أو الداخلية باألنشطة شاركةمال عند أو مواصالتهام  استخدا

 أو درسةملا موظفي أحد برفقة نكا إذا إال درسةمال إلىل بالدخو الخارج من فرد أو عامل ألي يسمح ال 

 وموافقة مسبقة . إشعار بموجب

 

 

 توثيقل وا السجالت

 سجالً  درسيمال الكادر أعضاء مسيقد  ً  لخال من فتصر إساءة أو معاملة إساءة واقعة أي عن كتابيا

 . الحوادث تقرير نموذج ماستخدا

 إلحالة ةحاجهناك كان  نوإ حتى مالعا لخال تقع التي األحداث كافة عن خطية بسجالت درسةمال تحتفظ 

 للجهات المختصة  بشكل فوري ..األمور

 للطالب الرئيسية لفاتمال عن ومنفصل آمن بشكل السجالت جميع حفظ نبضما درسةمال متقو. 

 درسةالم حافالت

 ."أبوظبي ةإمار في درسيمال النقل دليل" في قللنا دائرة من قدمةمال للمواصفات مطابقة درسةمال حافالت كل

 :الطالب وحماية سالمة نلضما التالية السالمة قواعد على األمور أولياء كتيب يشتمل

o الحافلة يرس أثناء الجلوس وضع في البقاء. 

o األوقات كل في السالمة أحزمةم استخدا. 

o نصاتمال على فالوقو أو ) ساطرمال – ماألقال(مثل ؤذيةمال األدواتم استخدا يحظر. 

o اآلخر تلو واحداً  الحافلة منلنزول  أوا صعودلا أثناء الحرص توخي. 

o بالحافلة الركوب راقبةلم  ةفمشر مدرسية حافلة لكل  ً  مهنازلم لىإ الطالب لوصو إلى نطمئناواال عموما

 .آمن بشكل

 بالمدرسة العليا اإلدارة دور

 نكا الطالب حدأ نبأ هشتبة  ي /علمم  كل على ويجب ، للمدرسة العليا اإلدارة أعضاء هم والوكيل ديرمال 

 ما عالمدرسة إبالغ اإلدارة العليا ب إلساءة معينة أن اليحاول استقصاء األمر بل ينبغي عليه ضحية

 يساوره من شكوك.
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 وعن ةدرسمال في لاألطفا حماية إجراءات إدارة عنلية كاملة ولة مسؤوتعتبر ادارة المدرسة مسؤ 

 .)الضرورة عند األخرى والجهات( األمور أولياء مع لاالتصا

 

 الحالة وسرية الطفل وأمن رعاية وهما ين اثنين مبدئ على يعتمدالقيادة العليا للمدرسة  هتوج نإ. 

 

 األمور أولياء دور

 للطالب باإلساءة االشتباه حالة في فوراً  األمر ولي إبالغ سيتم. 

 لة حا في)نياالجتماعي ينخصائيأل وا درسةمال إدارة( عنيةمال الجهات مع نالتعاو األمر ولي على يجب

 .همع اجتماع عقد درسةمال طلبت

 األمور أولياء إبالغ قبل هنيةمال شورةمال التماس بحق درسةمال تحتفظ. 

 التصرف حسن نحو العاملين وتوجيه إرشادات

 يجب على جميع العاملين التوقيع بالعلم على وثيقة حماية الطفل 

 فصرالت حسن نحو الطالب هتوجي لغرض ثاليمال اإليجابي كبالسلو لتحليا ينالعامل كافة حث يجب 

 .والشجار المحتملة اإلساءة من والحد

 اكتشافها فور فيها همشتب لاهما أو إساءة حالة أي عن اإلبالغ 

 لطفلا حماية رشاداتإب يتعلق فيما الخاصة و درسةمال في ينالعامل بها كلفمال التدريبات حضور 

 الطالب أحد مياق حالة في التحقق وعليهم التالية ؤشراتمبال تامة دراية على يكونوا نأين العامل على يجب 

 غير معتاد أو ملفت للنظر مثل: كسلو بأي

o درسةمال إلى ابهبالذ الرغبة معد. 

o الثقة نفقدا أو الحسرة أو بالقلق اإلحساس. 

o درسيةمال هنتائج ورهدت. 

o أصبح إذا  ً  .طبيعي يرغ رف بتص م اق أو للشغبيرا مث أو عدوانيا

o عتادمالني الروتي مساره فيرا تغي أبدى. 

 الالزمة ستنداتمال على لالحصو نبدو األمور وأولياءلمعلمين ا ين ب الشخصي التواصل يحظر. 

 مهنية يقةبطر ختصةمال السلطات إلى عنها واإلبالغ الحوادث تسجيل ينعنيمال ينالعامل جميع على يجب 

 .ومنتظمة
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 السرية 

 تعلومامال تقديم ويجب السرية على المحافظة من للتأكد اإلجراءات كل تخاذاب درسةمال متقو  ً  وفقا

 .للقواعد

 خارج شخص أي إلى الخاصة علوماتمال أو الطالب بيانات تقديم معد من التأكدين العامل كافة على يجب 

 واعتبارها سرية ويستثنى من ذلك األفراد المعنيين مباشرة بالمسألة المعنية. درسةمال

 حظرا درسةمال موظفي على يحظر  ً  أي وأ ماالعال وسائل مع لقةعم أو قائمة حاالت أي مناقشة تاما

م دائرة التعلي من نمخوليأخرى أو مع موظفين آخرين، أو مع أي أشخاص غير   خارجية فأطرا

 ستثناء الجهات التحقيقية والقضائية وفي حدود المسؤولية القانونيةابوالمعرفة 

 

 المصورة المواد استخدام

 ديوفي أو هالبنت /هالبن صور أي ماستخدا بها سيتم التي الحالة في األمور أولياء موافقة على لالحصو يجب 

 .درسةمبال خاصة مناسبة في عنهم

 الخاص م لالستخدا الطالب صورم استخدا درسةمبال لينالعام من ألي يصرح ال. 

 رامباالحت جديرة بطريقة بالطالب الخاصة اتهوالفيديو مواألفال الصور كافة تعرض نأ يجب 

 التنمر

 ؟التنمر وه ما 

 واألسىلم  األ قحاإل إلىالتنمر   ويؤدي باآلخرين األذى قإلحا بقصداللفظي والنسي  العتداءل اللجوء وه لتنمر ا

 بالضحية.

o اإلجراءات: 

o لسؤومال ظف ومال إلى التنمر  حوادث عن اإلبالغ. 

o الشجار وقائع تسجيل لسؤومالف وظمال على. 

o ةشكلمال ناقشةم اجتماع حضور منهم والطلب الحرجة الحاالت عن األمور أولياء إبالغ يجب. 

o اً  فور هإيقاف على والعمل العدائي فوالتصر كالسلو استقصاء بيج. 

o هسلوك ير لتغي النزعة صاحب ساعدةمل اوالتمح ل بذب درسةمال متقو. 
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 : الحوادث منع طرق

o درسةمال لوائح تنفيذ. 

o كالسلو لتعديل عقد توقيع. 

o ذلك عن صور رسم أو كتابة أو قراءة( الفصل داخل مناقشات(. 

o األدوار لتباد. 

 التأديبية واإلجراءات السلوك 

 والسياسات ينوانالق مع متطابقة درسةمال داخل نفذةمال السلوكية والسياسات التأديبية اإلجراءات جميع نإ 

مارات دولة اإل ووزارة التربية والتعليم وقوانيندائرة التعليم والمعرفة  المقررة من قبل  واألنظمة

 العربية المتحدة.

 

 مالنظا ذاه تنفيذ ويتم الطالب، كسلو وإدارة لتشغيل ثابت  نظام بتطبيق رسةدلم ا متقو  ً  في ذكر امل وفقا

 إلدارةا إرشادات"

 :اليةالت كةرشتمال العوامل لخال مندائرة التعليم والمعرفة  قبل من "أبوظبي مدارس في الطالب كسلو

o والثقافة اثرالت فهم. 

o متعاونة إيجابية مدرسة. 

o قوية واجتماعية أسرية عالقات. 

o الطالب كسلو وصقل تشكيل. 

 دائرة التعليم  سياسةل وفقا   مقبولةيرغ تأديبية إجراءات ثلمتياإلجراءات األتية  نبأ درسةمال تبراعت

 الطالب في مدارس أبوظبي": كسلو إلدارة إرشادات" فيوالمعرفة 

o البدني العقاب أنواع كافة. 

o الدرجات بتخفيض التلويح أو التخفيض. 

o الطالب أحد من فالتصر إساءة جراء الطالب من موعةمجل معاقبة. 

o درسيةمال الواجبات من مزيد فرض. 

o اآلخرين مأما أو انفراد على تأنيبه أو بالطالب االستهزاء. 

o ياهمال دورة مأواستخدا الوجبات من الطالب نحرما. 
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 لالنترنت اآلمن االستخدام

 الطالب عدادإ و التعليم عملية في الهام دورها و الحديثة التقنيات أهمية على الخليل الخاصة مدرسة سياسات تؤكد

 اآلمن الستخداما على المعلمين و الطلبة تشجيع هو المدرسة أهداف أحد و العشرين، والحادي   القرن مهارات الكتساب

 الفعال للتواصل قدرات نم تحتاجه لما و ، المعلومات على للحصول قائطر من توفره لما االنترنت، فيها بما الحديثة للتقنيات

 الخارجي العالم مع

باستخدام  الخاصة ةالمدرس سياسات مع تتناسب بطريقة نترنتاإل استخدام عن مسؤولين الطالب و المدرسة في العاملين جميع

 نترنتاإل

 

 

  مدرسةال في االنترنت استخدام أهداف 

o نمكورنت نتاإلبريعت ً ً م اه ا  و الحادي نالقر في االجتماعي التواصل و العمل، التعليم، مكونات من ا

 المهارات أولويات المدرسة تدريب الطالب على االستخدا م اآلمن لالنترنت كجزء من من و العشرين،

 علوماتمال تحليل و تقييمل الخال ،من يةماألكادي و الفكرية الطالب مهاراتو قدراترالدراسية و تطوي

 .مستمر تلفة بشكلمخ  مصادر من مهل متقد التي

o حفمتا تتضمن ، متنوعة تعليمية مصادر على لالحصو نتراالنت ماستخدال خال من الطالب يستطيع / 

 . فنية معارض

o اهل بحاجة بالطال نسيكو التي و شكالت،مال حل و الناقد ير التفك مهاراتم  استخدا على الطالب تشجيع 

 .الحديث تطورمال المجتمع في

o للدرس يرالتحض أثناءين علممال و للطالب بالنسبة علوماتممصادرال توسيع. 

o ةالخارجي الجهات و الطالب و األمور أولياء و درسيمال الكادر أعضاء ين ب الرسمي التواصل. 

o من  واءس شخصية، أغراض ألي ليس و التعليمية العملية لخدمة المدرسة، فيالحواسيب   جميع استخدام

 الدولية  الخليل مدرسة في لالنترنت اآلمن االستخدام يتضمن الطالب قبل من أو المدرسي الكادر قبل

 الخاصة

o ينعلمملا و الطالب ، درسيمال الكادر ( : ينب للتواصل لبريد اإللكتروني ا والحواسيب  م  استخدا، 

 )الخارجيلم العا و درسةمال

o ك ارمد توسع و تطور التي و الدراسي، نهجمبال تصلمال العلمي البحث ألغراض نتتراالن ماستخدا

 الطالب

o يةهنذال ليومال تحدد التي ختباراتاال جراءإك يميداالكا رشاداإل ألغراض نتراالنت ماستخدا 
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o الجامعات اهتوفر التي االختصاصات و الجامعية الفرص عن البحث ألغراض نتراالنت م استخدا 

 الثانوية و عداديةاإل رحلةمال لطالب ختلفة،مال

o العلمي البحث على قدراتهم و ، التقنية الطالب مهارات تطوير 

 

 في الحاالت التالية  المدرسة في االنترنت أوالحواسيب   استخدام يمنع

o يماالكادي رشاداإلف داهأ أو درسيمال نهجمال ف داهبأ تتعلق ال مواد دةهمشا أو البحث 

o أصحابها موافقة ندو من فوظةمح ق حقو ذات مواد أو ملفات نشر أو حفظ أو نسخ 

o سيةدرمال دارةاإل موافقة على لالحصو ندو من منتجات / مواد أي شراء أو نشاط، بأي راك االشت 

o تعليميةير الغ ( ونيةرااللكت باأللعاب اللعب ( 

o شخصية ألغراض جتماعياال التواصل مواقع ماستخدا 

o أوقات لالخ يركب حجم ذات ملفات كتحميل ( ينستخدممال بقية م استخدا قتعي بطريقة نتراالنت ماستخدا 

 ) الذروة

o درسةمال في شخص ألي شخصية معلومات أي مشاركة أو نشر 

o ربية المتحدةو دولة اإلمارات الع الخليل الدولية الخاصة مدرسة سياسات و ينقوان يخالف ماستخدا أي 

 

 االنترنت عبر لتنمر ا 

 :يلي بما القيام من شخص اي يمنع االنترنت عبرالتنمر  من الطالب لحماية

o شخص ألي انةها فيها صورة أو رسالة أي نسخ أول رساإ أو نشر أو تحميل 

o بذيئة أو عنصرية لغةم  استخدا 

o اآلخرين مهاجمة أو انةها 

o نتتراالن شبكة أو الكمبيوتر أنظمة أوبالحواسيب  األذى قالحا 

o المحفوظة قالحقو كانتها 

o آخر ممستخد حساب كانتها 

o ودائرة  يةدرسمال دارةاإل موافقة على لالحصو ندو منين مع وضوعمل للدعاية نتراالنت شبكة م استخدا

 التعليم والمعرفة

o هاستئذان دوف شخص أي ملفات إلى لالدخو 

o تتضمن تالجراءا المدرسية األنظمة و للوائح مخالف بشكل االنترنت يستخدم شخص أي يتعرض قد 

ين و القوانأ سيهدارة المدر؟إجراءات أخرى تقررها الإنترنت ،باالضافة إلى من استخدام اإل المنع

 الناظمة
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 نترنتاالشراف على استخدام اإل

o  األمر ذاه نأش من مناسب، بشكل التعليمية صادرمال و وادمال مالستخدا الطالب بتوجيه  ونلعاملا يقوم 

 ال و لطالبل مناسبة يرغ مواقع إلى لالدخو من حمايتهم إلى ضافةباإل الوقت، اضاعة من الطالب حماية

 التعليمية العملية صخت

o لتعلم غرفة مصادر اأو فالصفو أو الحاسوب، فكغر ( دةمحد أماكن في درسةمال فيالحواسيب   تتوفر

 )معلمين ال فغر و

o  الطالب هب ميقو ما على االطالع اهخالل من علممال يستطيع بطريقة  ونيةرااللكت األجهزة جميعتوضع 

 األجهزة ذهه على

o حصرا ينعلممال فشراإ تحت نيكو نترنتلإل الطالب ماستخدا 

o على جبي التي واقعمبال الطالب بتزويديقوم المعلمين  نترنتاإل في بحث لعملية الطالب اجراء عند 

 علوماتمال علىل للحصو إليها الرجوع الطالب

o قام تيال واقعمال لخال من إال ( نترنتاإل لخال من موضوع ألي صور عن بالبحث الطالب تكليف نعمي 

 ) بها الطالب بتزويد علممال

o تجنبا ب،الطال على هعرض قبل هدتهمشا و الفيديو بتحميل علممال مقوي نت،رنتاإل من فيديو عرض عند 

 الطالب مأما الئقة يرغ دهمشا أي لعرض

 عامة قوانين

o يةالتعليم العملية هداف أل مناسبة يرغ برتعت التي واقعمال حجب منظا بتطبيق درسةمال متقو 

o طشرو لحو تدريبية لدورة نيخضعو ) درسيمال الكادر من ( درسةمال في نترنتإلا مستخدمي جميع 

 ثلهمي من أو التقنية سؤولم  قبل من الحجب منظا و مستخدااال كيفية و نترنتلإل اآلمن مستخدااال

o بها لطالبا توعية بعد ، درسةمال في الحاسوب فغر جميع في تعلقلحاسوب  ل اآلمن مستخدااإل ين قوان 

 الحاسوبمعلمي  قبل من

o درسةمال في جوبةمح االجتماعي التواصل مواقع جميع (Facebook and Twitter…..) 

o رشادإلا فريق بتبليغ ميقو نتراالنت ماستخدا لخال من ساءةإ ألي درسةمال في شخص أي تعرض لحا في 

 ةمالالز جراءاتاإل التخاذ االجتماعي

 


