إرشادات آلباء الطالب الجدد عن سياسة
المدرسة
هذا الكتيب يعطيك بعض األفكار عن محتويات خطط العمل في المدارس .
تستطيع طلب نسخة من هذا الكتيب باللغة الخاصة بك.
هذا الكتيب موجود باللغات التالية:
العربية ،الفليبينية ،المجرية ،الالتيفية ،الليثوانية ،المااليا ،المندرين ،البولندية ،البرتغالية ،الرومانية ،و السلوفاكية.

Guidance about school policies: Arabic

سياسة مكافحة التسلط و المضايقة
التسلط و المضايقة هو سلوك متكرر يسبب األذى البدني أو العاطفي لفرد ما و عائلته.
هناك أشكال عديدة للتسلط و المضايقة و قد تشمل:
ـ األعتداء البدني.
ـ تحطيم الممتلكات.
ـ اإلغاظة.
ـ التهديد.
ـ تسمية األفراد بأسماء غير مقبولة.
ـ عزل أو تنحية فرد من المجموع.
ـ التسلط عن طريق األنترنت ـ من التليفون المحمول أو األنترنت.

الغرض من السياسية
الغرض من سياسة مكافحة التسلط و المضايقةهو خلق روح داخل المدرسة تجعل التسلط و المضايقة غير مقبولين .يجب أن يسود جو من
األحترام المتبادل داخل المدرسة .يجب التعامل مع هذة المشكلة في الحال و بطريقة فعالة.

السياسة الخاصة بحضور المدرسة
التعريف:
القوانين الخاصة بحضور المدرسة تتطلب من التلميذ الحضور 190يوما ً على األقل من العام الدراسي.

الغرض :
الغرض من سياسة الحضور هو التشجيع على نسبة حضور عالية و في موعد الحضور المحدد ،على أن يستمر هذا النمط مع التلميذ بعد نهاية
التعليم و الدخول في مجال العمل .نسبة الحضور الضعيفة تؤثر بشدة على أداء التلميذ.
هدف المدرسة هو تحسين نسبة الحضور عامة للتالميذ عن طريق التعرف على و تحديد أسباب الغياب عن المدرسة و بهذا يمكن تكوين و
تطبيق إستراتيجيات في المدرسة للتشجيع و زيادة نسبة الحضور.

سياسة حماية الطفل
التعريف
حماية الطفل هو عن حماية األطفال و صغار السن من التعرض لسوء المعاملة و األهمال.

الغرض
سياسة حماية الطفل تهدف لتقديم إرشادات للمدارس عن اإلجراءات التي يجب إتخاذها عند تعرض أي من التالميذ لسوء المعاملة أو االهمال.
شؤون التلميذ و سالمته هى أساسية في كل األوقات.
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سياسة إدارة السلوك
التعريف:
إدارة السلوك هي عن تنمية اإلحساس الداخلي للتلميذ بالنظام و األلتزام و أن يتحمل المسؤليه عن سلوكة و أفعاله.و هي ضرورية للتدريس و
التعليم الفعَّال .و أن يتم التشجيع و اإلشادة بالسلوك و المواقف اإليجابية .إدارة السلوك هي مسؤلية كل أفراد المجتمع المدرسي من هيئة
المدرسة و التالميذ و اآلباء.

الغرض:
الغرض من سياسة و إدراة السلوك هو ان يتم تعزيز األلتزام الذاتي و اإلدراك الذاتي و األستقالل و الشعور بالمسؤلية .و أن يتم تشجيع كل
العالقات اإليجابية بين كل أفراد المجتمع المدرسي حتى يتم الحصول على تعليم فعُّال في المدرسة.

سكرة.
سياسة التعامل مع المخدرات و سوء أستعمال المواد ال ُم َّ
التعريف:
التعليم بخصوص المخدرات و سوء أستعمال المواد ال ُمسَّكرة هو زيادة اإلدراك و توعية التلميذ عن التأثير السيئ للمخدرات و المواد األخرى
على الحالة البدنية و العاطفية و اإلجتماعية للتلميذ .

الغرض:
الغرض من خطة التعامل مع تعاطي المخدرات و المواد ال ُمسَّكره األخرى هو تقديم للتالميذ معلومات دقيقة عن المخدرات و المواد المضرة
األخرى و المخاطر الصحية الناتجة عن سوء استعمال هذه المواد .و هي تهدف أيضا لتنمية قدرة التلميذ على رفض ثقافة استعمال المخدرات
في المجتمع و تعريفهم عن أماكن الحصول على الدعم و المساعدة.

سياسة التعليم الصحي
التعريف:
يهدف التعليم الصحي إلى إعداد التالميذ لحياتهم خارج المدرسة عن طريق تحسين فهمهم و تقديرهم إلتخاذ نمط صحي في حياتهم .يغطي
التعليم الصحي نواح عديدة من مجاالت الحياة حسب العمر و قد تشمل التوعية بمخاطر المخدرات( وهذا يشمل الكحول و الدخان) و مشاكل
التغذية و السلوك الجنسي.

الغرض:
الهدف من سياسة التعليم الصحي هو تعزيز احترام التالميذ ألنفسهم عن طريق تشجيعهم في األختيارات حسب معلوماتهم و تحمل المسؤلية
بخصوص صحتهم و صحة اآلخرين.

سياسة األمان لتقنية المعلومات و االتصاالت
التعريف:
تقنية المعلومات و االتصاالت تشمل استخدام الحاسوب و الكمبيوتر المحمول و اآلي باد والكاميرات وال دي في دي و التليفون المحمول.
المرافق المستخدمة في المدرسة تشمل األنترنت ،البريد اإللكتروني ،الوسائط المتعددة ،الرسائل و االتصاالت الصوتية و االتصال عن طريق
الفيديو.

الغرض:
الغرض من سياسة األمان لتقنية المعلومات و االتصاالت هو التأكيد من استعمالها بطريقة آمنة وقانونية و تراعي األخالق و بوسيلة ذكية
لتجنب استعمال مواد ضارة أو غير مناسبة.
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سياسة العالقات و التعليم الجنسي
التعريف:
تهدف سياسة العالقات و التعليم الجنسي إلى تنمية المواقف والمعتقدات و القيم الخاصة بالفرد في عالقاته الشخصية و االجتماعية في الحياة.
يجب ان يتم هذا من خالل البيئة االجتماعية و األخالقية في المدرسة و المجتمع.

الغرض:
الغرض من سياسة العالقات و التعليم الجنسي هو تعزيز النمو العام لألطفال و الشباب الصغير في المجاالت الشخصية واالجتماعية
واألخالقية  .و هذا عن طريق تنمية االعتزاز بالنفس وشعور بالمسؤولية األخالقية و المهارات التخاذ القرارات المناسبة بخصوص العالقات
الشخصية .يجب ان يتم التعليم الجنسي والعالقات في بيئة من الثقة المتبادلة و االحترام و السرية التامة.

سياسة التعامل بأمان مع األدوية
التعريف:
التعامل بأمان مع األدوية هو للتأكد أن األدوية الخاصة بالتالميذ يتم تخزينها و تقديمها بأمان حسب تعليمات األنباء.

الغرض:
الغرض من خطة التعامل بأمان مع األدوية هو للتأكد أن كل العاملين في المدرسة و اآلباء على إدراك بإجراءات التعامل مع األدوية الخاصة
بالتالميذ في المدرسة.

التعليم الخاص :مراحل قانون ممارسة العمل
التعريف و الغرض :
يتضمن قانون ممارسة العمل خمس مراحل للتعرف على و دعم التلميذ من ذوي االحتياجات خاصة .المرحلة  1و  2تتم في المدرسة الخاصة
بالتلميذ و يجب إعالم اآلباء عن ما يجرى .في المرحلة  3قد تطلب المدرسة مساعدة خارجية ،على سبيل المثال من طبيب نفسي متخصص في
التعليم  .في المرحلة  4التقييم القانوني الحتياجات التلميذ قد يكون ضروري .في المرحلة  4يتدخل قسم التعليم الخاص في اإلدارة التعليمية .
إذا كنت على علم بأن طفلك من ذوي االحتياجات الخاصة يجب إعالم المدرسة حتى تستطيع تقديم الدعم و المساعدة المطلوبين.

استخدام القوة المناسبة وسياسة التعامل بأمان
التعريف:
استخدام القوة المناسبة وسياسة التعامل بأمان هي عن توفير بيئة آمنة و محصنة في كل مجتمع المدرسة ( للتالميذ و هيئة المدرسة) و تطوير و
المحافظة على سلوك مناسب" .القوة المناسبة " هى أقل قوة ممكنة و ضرورية تستخدم لمنع التلميذ من التسبب في ضرر بدني لنفسه أو لنفسها
أو لتلميذ آخر أو لمنعه من تحطيم الممتلكات بدرجة كبيرة .يجب استخدام القوة المناسبة بطريقة تحافظ على كرامة كل المشتركين فيها و ان
تحل المشكلة و تهدئ التلميذ.

الغرض:
الغرض من سياسة استخدام القوة المناسبة وسياسة التعامل بأمان هو خلق بيئة للتعلم من خاللها يشعر الشباب الصغير و البالغين باألمان و أنهم
محصنين ضد األذى .و هي تهدف للتأكد من أن التالميذ محميين من أي نوع من التدخل البدني الغير ضروري أو الغير مناسب أو الشديد أو
المؤذي .يجب إعالم كل هيئة المدرسة عن الظروف التي قد تستخدم فيها القوة المناسبة و الطريقة التي تستخدم بها.
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.مستندات و وثائق آخرى مترجمة لألباء يمكن الحصول عليها من الموقع االألكتروني لوزارة التعليم
منشور عن حماية الطفل خالل التعليم
https://www.education-ni.gov.uk/publications/child-protection-education

.منشور عن السلوك الجيد في المدرسة
https://www.education-ni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leaflet-parents
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