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 یمسائل حفاظت

-می کنترولشما روزانه  اوالدحضور  -فتنگر حاضری

فسر توسط آ های قابل توجه همیشهغیرحاضریشود و 
اضری ح برای یسیاست مکتب. گرددیحضور پیگیری م

 .دیو درک کن دیآن را بخوان دیدارد که با گرفتن

 جامعهکل  یبرا یروشن یرفتار نیقوان مکتب - رفتار
 تیهمه رعا شادیو  تیحفظ امن یبرا دیدارد که با مکتب

با هم مشاجره اوقات  یکه کودکان گاه میدانیشود. ما م
کودکان  هایگپاین مسئله با گوش دادن به ه ک، کنندمی
 بزرگسال کیتوسط  تیوضع نیحل ادرکمک  و ،ریدرگ

 .دشورسیدگی می

و  ردیگیم یجد اریرا بس یتمام موارد قلدر مکتب -یقلدر

-می یحل و فصل مشکالت همکار یها برابا کودکان و خانواده

و  دیآن را بخوان دیدارد که با یضد قلدر یاستیس مکتب. کند

 .دیدرک کن

 نانیاطمهستند  مکلف مکتبهمه افراد در  – یمنیو ای سالمت

امن کار  طیمح کیحاصل کنند که بزرگساالن و کودکان در 

 دیدارد که همه با یروشن یمنیو ا صحیت سیاس مکتبکنند. یم

مقابله با  یرا برا هیاول یهاکمک مکتب نیکنند. ا یرویاز آن پ

 .است دهید تعلیم ملبه طور کا مکتبهر گونه حادثه در 

 ینقش مهم یدهد که فناوریم صیتشخ مکتب – نیآنال یمنیا

 یایکودکان دارد و متعهد به محافظت از کودکان در دن تعلیمدر 

 معلومات یدارا مکتب ن،یاز والد تیحما یاست. برا یمجاز

 منزلو  مکتبشما در  اوالد تیاست که به حفظ امن نیآنال یمنیا

 .کندیکمک م

 
 اتیشکا
 خودتانبا  مکتب برخورددر مورد نحوه  یتیشکا اگر

ً با ما  د،یدار اوالدتان ای  مکتبمدیر . گپ بزنیدلطفا
تا  ندگپ بزخوشحال خواهد شد که با شما  شهیهم

 مشکلی نکهی. بهتر است به محض ادمشکالت را حل کن
نشود. اگر  ترکالنمشکل گپ بزنید تا با ما  داشتید

 دیتوانیاست، م هشدنموضوع حل  دیکنیماحساس 
. روند دیبگذار انیدر م نظارت ئتیخود را با ه مشکل

 .سیل کنید مکتب تیرا در وب سا مکاتب تیشکا
 

 انجام دهد دیبا مکتب کیآنچه 

کند تا بتواند  تیبرود و احساس امن مکتببتواند به  دیکودک با کی
 .خود را به دست آورد یهانیبهتر

در کردن در  کار داوطلب ایکند یکار م مکتب نیکه در ا یهرکس •
کار با  جهتآنها  سالم بودناطمینان از  ی، برااین مکتب است

و  تیسپس در مورد حماد گیرقرار می تالشی مورد کودکان 
چه  بروز مشکلدر صورت که  بینندمی تعلیمحفاظت از کودکان 

 .دنانجام ده اقدامی باید

 یبرا (DSL) شده نییتع یحفاظت سرپرست کی یدارا مکتب •
است تا بداند در صورت  دهید یشتریب تعلیماتظت است، که فاحم

 .انجام دهد اقدامی بایدچه  مشکلبروز 

 .. :……… عبارت است از (DSL) تالیجیخط مشترک د 

 :…………… که است نیا یقهرمان مبارزه با قلدر

 :………… عبارت است از یکیالکترون یمنیا قهرمان

 :………… مراقبت اخالقی مددکار

 :………… عبارت است از یریشگیپ سرپرست

 خواهیم شما گوش های گپبه  شهیهم باشیم یگرید اوالد ایشما  اوالدنگران اگر 
 نکهیقبل از ا ن توانمیاوقات،  ی. گاهداشت میبا شما خواه نزدیکیهمکاری  داد و

 مکتبگذاشت.  انیرا با شما در م مشکالتشود عمل  وارد کودکان مدنی مراقبت
چه  نکهیو ایم گفت خواهبه شما بیشتر مورد  نیدر ادارد که  یحفاظت سیاست کی

درباره  که بخواهید . لطفاً از ماگپ بزنیمخدمات کودکان  ای سیبا پل دیبا یزمان
 .هنمایی کنیمرا شما راها ی دسترسی به یک نسخه از این سیاستنحوه

 هیتغذ ،مثال عنوانبه خود نی میکرد تا در مورد ا میشما کمک خواه اوالدما به  •
از مواد مخدر  یجاده، روابط سالم، آگاه یمنیا ،آنالین -ایمنی  ،یسالم، ضد قلدر

 هاکورس نیاز ا یبخش حیثبه یاد بگیرد.  ییاز افراط گرا یریشگیپو و الکل، 
، چه هستند خود تیامنو یا نگران  مشکلی دارندشود که اگر یشما گفته م اوالدبه 
 .دنانجام ده یکار

•  
 انجام دهند دیمراقبان با /نیکه والد یکار
 دیکنند. شما بایخود محافظت م اوالدهستند که از  یافراد نیترمراقبان مهم /نیوالد
 :شهیهم

 . کنید بیان تاناوالدهای خود را درباره ینگرانکامل اعتماد با  •

 .گپ بزنید مکتببا  دیدار ازین تیحما ایبه کمک  گرا •
 .دیاطالع ده مکتببه  د،یدار اوالدتان یمنیدر رابطه با ا ایمحکمه رایاگر  •

 رییتغ ،تلفن دیجد نمبره، کشیکوچ مانند   تانطیدر شرا رییتغهر گونه در صورت  •
 .دیاطالع ده مکتببه  ن،یوالد تیمسئول ریی، تغاسم

 لیتحواو را  ای رساندبه مکتب میشما را  اوالد یکه چه کس دیاطالع ده مکتببه  •
 مکتب دی. شما بابدهید مکتبهم به را  گرید یاضطرار تلفن نمبر و دو ردیگیم

 .دیمطلع کن ،توافق شده هایریزیبرنامهدر  رییگونه تغرا از هر 
را نیز بیان  آن لیو دالکه  دیاطالع ده مکتب به دارد غیرحاضری اوالدتان اگر •

 .کنید

 

 

 

 

 تعلیمکودکان در  تیحفظ امن

 مراقبان/  نیوالد یاطالعات برا

-توان در وبطالعات حفاظتی بیشتر را میا

 سایتوب و مکتبسایت 
Pan Dorset Safeguarding 

Children Partnership 
 
 

 هاینگرانییا کودک دیگری  اوالدتاناگر در مورد 
شده حفاظت در حفاظتی دارید، با سرپرست تعیین

، معاون او یا یکی دیگر از اعضای ارشد مکتب
توانید . در غیر این صورت میگپ بزنیدکارکنان 

 :با تماس بگیرید
 

کودکان و کمک  مدنی یهامراقبت یتنها نقطه تماس برا
  .چرچ، و پول ستیدر بورنموث، کرا هیاول یها

BCP MASH)) 
123334 01202  

  MASH@bcpcouncil.gov.uk یا 
 

در شرایط اضطراری 999پلیس   

اضطراریبرای موارد غیر   101پلیس یا   

کودکانانجمن ملی پیشگیری از ظلم به   
08088005000 

   08001111 کودکنمبرتماس 
 

 
Pan Dorset Safeguarding Children Partnership 

BCPSafeguarding inEducation Sub Group  
 

( ۲۰۲۱شده در سپتامبر  ینیبازب ) 
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 ست؟یحفاظت چ
را در  یبزرگساالن قابل اعتماد دیکودکان و جوانان با همه

 ای گرانید بیاطراف خود داشته باشند تا مطمئن شوند که از آس
 .رساندن به خود در امان هستند بیآس
 

است که همه کودکان را قادر  یدر مورد اقدامات نیهمچنحفاظت 
 .به دست بیاورندممکن را  جینتا نیسازد تا بهتریم

 کار را انجام داد؟ نیتوان ایچگونه م

 :نوجوانانکه همه کودکان و  میحاصل کن نانیاطم دیبا ما

 دنشویمراقبت م یبه خوب •
 سالم هستند •
 هستنددر امان  •
 :اینکه و دارند یها را در زندگشانس نیبهتر •

 
 خطربی کنندیجوانان کار منوکه با کودکان و  یافراد •

 .و مناسب هستند
 روند امن هستندیجوانان منوکه کودکان و  ییهامکان •

 

 •… در مورد نیحفاظت همچن

 
 شانیهاو خانواده نوجواناناز کودکان،  تیحما •
 دیریکمک بگ گریصورت لزوم از افراد د در •
 یو مداخله زودهنگام در صورت ییشناسا -کمک زودهنگام  •

 داشته باشد ازیبه کمک ننوجوان فرد  ایکه کودک 
انجام  یچه کار دیستنوجوانتان ه ایاگر نگران کودک  بدانید •

 دیده
 ای بیجوان در معرض آسنوفرد  ایکودک  ایآ نکهیا صیتشخ •

 نی ایقرار دارد  آزار و اذیت
 جواننوفرد  ایمحافظت از کودک  یاقدام برا •

 ای بیاز آس یریجلوگ یبرابا هم  همکاریحفاظت در در وهله اول 

شدن  ریدر مورد محافظت و درگ مسئله صرفا نی. ااست اذیت آزار و

 بیدر معرض خطر آس شتریکه ب ی جواناننوکودکان و  یهابا خانواده

  .ستین ،انددیده بیآس ایهستند و 

 .جوانان هستندنول محافظت از کودکان و ؤهمه مس

 …ماننداست از مسائل  یعیوس فیط رندهیحفاظت دربرگ

  یکودک آزار •

 یقلدر •

 تبعیض •

 یدر برابر آتش سوز یمنیا •

 ختنیگر •

 تغذیهاختالالت  •

 از کودک حمایت •

 یافسردگ •

 یروان الصحةحفظ مسائل •

 لیتحص جا مانده ازکودکان  •

 آب و جاده، راه آهن یمنیا •

 باندها، خشونت جوانان •

 ختنه زنان •

 یآزار خانگ •

 ییاستثمار جنا •

 یاستثمار جنس •

 مدرن یقاچاق کودکان/برده دار •

 مخدر و الکلمواد  •

 یآزار خود •

 آنالین-ایمنی  •

 یمنیو ا مسائل صحی •

 افراط گراییاز  یریشگیپ •

 

 

 آزار و اذیت صیتشخ

 .است آزار و اذیتمحافظت از کودکان و جوانان در برابر  ت،ینها در

 

از او  یبه درست ای ندیبب بیسال آس 18 ریز فرداست که  یزمان اهمال ایو  یکودک آزار

 .دمراقبت نشو

 

جوان نو ایکودک  کیتوسط  ای بهیغر کیجوان ممکن است توسط  ایاوقات کودک  یگاه

که . شناسندیمرا زننده سیبآمعموالً آنها شخص  مگر رد،یقرار گ تیمورد آزار و اذ گرید

 .باشد مدنیدر شبکه  یشخص ایخانواده  یاز اعضا یکیممکن است 

 

 عنوانبه  رند،یقرار گ تیمورد آزار و اذ یتوانند در هر مکانیکودکان و نوجوانان م

 یگاه .رهیو غ نی، آنالمکتباز  بعد کـَلـَب محلی یا  یورزش بنگاه، مکتب، منزلمثال در 

کند ینم یدر حال رخ دادن است، اما سع یداند که چه اتفاقیم یگریاوقات شخص د

 .هم اشتباه است نی. اردیآن را بگ یجلو

 

 و اذیت آزار ریتاث

قرار  اهمالمورد  ایقرار گرفته اند  تیکه مورد آزار و اذ یکودکان

 یبرخ ی، اما براگیرندمیقرار  ریتحت تأث یکوتاهمدت  برایاند، گرفته

آنها ادامه  یطول زندگتمام تواند در یمآن مدت  یاثرات طوالندیگر 

 ةحفظ الصح، مشکالت ارتباطیداشته باشد، به عنوان مثال. مشکالت 

 .سوء مصرف مواد مخدر و الکل ایروان 

 آزار و اذیتانواع 

 ،یجسم ،یوجود دارد: عاطف و اذیت آزار یچهار نوع اصل
 .اهمالو  یجنس

از نشان دادن  گرانید ایمراقبان /نیاست که والد یزمان - یعاطفو اذیت  آزار

 د،یکه آنها را تهد یزمان ایکنند یم یخود کوتاه اوالدبه  یتوجه کاف ایمحبت 

 ،یریشدن، گوشه گ یو باعث عصب دهندقرار می ریتحق ایمسخر مورد ت

 .دنشویاختالل در رفتارشان م ای یپرخاشگر

 کیعمداً به  گرانید ایمراقبان /نیاست که والد یزمان - جسمیو اذیت  آزار

 یکیزیف بیاز کودک خود در برابر آس ایکنند یجوان صدمه وارد م ایکودک 

 .کنندیمحافظت نم یگریتوسط شخص د

 اشتراک یجوان برا ایاغوا کردن کودک  ایشامل اجبار  نیا - جنسیو اذیت  آزار

ً شامل سطح باال یجنس یهاتیدر فعال شود، یاز خشونت نم ییاست که لزوما

 .نی ایخواه کودک از آنچه در حال وقوع است آگاه باشد 

 ایکودک  یضرور یازهایمراقب در برآوردن ن/نیاست که والد یزمان - اهمال

 یزمانا .کنندیم یکوتاه یپزشک یهامراقبت ای، سرپناه البسهجوان به غذا، نو

 حمایت ای بدون ایمنیآنها را  وشوند یکه کودکان بدون نظارت مناسب رها م

 ند.نکیمترک 

 ،تمثیلی ،یاجبار ،یلورفتار کنتریک  مرتبط با واقعههر  - یخانگ خشونت

 ای یمیصم کیباالتر که شر ایساله  16افراد  میان اذیتآزار و  ایخشونت 

 آنها یجنستمایالت  ای تیصرف نظر از جنسو هستند،  خانوادهیک  یاعضا

 .باشدمی

 مکتب، دهدیم رخ یدر خانواده کودک یخانگ خشونت دادیرو کیکه  یهنگام

 .کندیم افتیهشدار در سیاز پل

داشته  یگرید مشکلد و اگر کنینظارت مد، دهیارائه مالزم را  یبانیپشت پلیس

 .گیرندمیتماس  مدنیباشند با مراقبت 

هر  ای یجنس یسود، کار، ارضا یعمل استفاده از کودک برا -کودک  استثمار

 .باشدمی گرید یمال ای یگونه منافع شخص

 


