Çocuk Koruma Politikası
OKUL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Tüm öğrencilerinin Refahını Korunması ve Geliştirilmesi konusundaki kararlılığındayız. Her
öğrencinin refahı çok önemlidir. Bazı çocukların özellikle istismara açık olduklarını biliyoruz.
Kötüye kullanılmış veya ihmal edilen çocukların kendi kendine değer hissetmek ve dünyayı
olumlu bir şekilde görmek zorlaştığını kabul ediyoruz. Okuldayken, davranışları zorlu olabilir.
İstismarı yaşayan bazı çocukların başkalarına zarar verebileceğini kabul ediyoruz. Bütün
öğrencilerimizi destekleyebilmemiz için her zaman dikkatli ve hassas bir yaklaşım içereceğiz.
Güvenli Uygulama
Güvenli çalışma uygulamaları, öğrencilerin güvenli olduğunu ve tüm personelin kendi eylem
ve davranışlarından sorumlu olduğunu ve makul kişilerin motivasyonlarını ve niyetlerini
sorgulamasına yol açacak davranışlardan kaçınmasını sağlar;
- açık ve şeffaf bir şekilde çalışmak
- Soruna açık durumlarda mümkünse diğer meslektaşlarıyla çalışmak
- Sorunu doğurabilecek herhangi bir olay hakkında okul yönetiminden görüş ve / veya
tavsiyeler alın;
O yapılan herhangi bir olay veya kararları kaydetmek
O cinsiyet veya cinselliğe bakılmaksızın aynı profesyonel standartları uygulayacak
O gizlilik politikasından haberdar olmak
O yasaların ve diğer mesleki yönergelerin ihlalinin cezai veya disiplin işlemlerine yol
açabileceğinin farkındasınız.
Öğrencilerin bilgi güvenliğini sağlama
· Okulumuzdaki tüm öğrenciler, konuşabilecekleri bir takım personelin farkındalar. Okul,
öğrencilerin kabul edilemeyen davranışlarından ve kendilerini nasıl güvende
tutabileceklerinden haberdar edilmelerini sağlamayı taahhüt eder. Tüm öğrenciler, çocuk
koruması sorumluluğu üst düzey bir personel üyemiz olduğumuzu ve bunun kim olduğunu
biliyorlar. Konuşabilecekleri öğrencileri okula ve dışarıda, dinlenme ve duyma hakkını ve
onları zarar vermemek için neler yapılabileceğini bilgilendiririz. Yaşam Becerileri materyalleri,
öğrencilerin kişisel güvenlik, alkol ve uyuşturucu farkındalığı, cinsiyet ve ilişkiler, sağlıklı olma
ve sağlıklı kalma gibi güvenli kalmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
· Okulumuz, öğrencilerin aşağıdaki alanlarda öğrenci danışma merkezi, öğrenci tahtası ve
öğretmen odalarında bulunabileceğinin farkında olmalarını sağlayacaktır.
· Öğrencilere danışmak ve öğrencileri dinlemek için yapılan okul düzenlemeleri, Öğrenci Evi
ve Lord of Lords'u içindir
· Her yıl Avam Kamarası için seçimler ve dershane öğrenci levhaları aracılığıyla bu
düzenlemeler hakkında öğrencileri bilgilendiriyoruz.
· Öğrencilerin her birinin nasıl destekleneceğini anlamalarını sağlamak için meclislerdeki
korunma ve çocuk koruma konularına da değinilecektir.
Ebeveynler ve Bakıcılarla Ortaklık
Okul, çocukları eğitmek ve çocukları zarardan korumak ve refah ettirmek için ebeveynlerle
bir amaç paylaşıyor. Es güvenlik politikası
Bizler ebeveynlerle olumlu, açık ve dürüst çalışmaya kararlıyız. Bütün ebeveynlere saygı,
haysiyet ve nezaketle davranılmasını sağlıyoruz. Ebeveynlerin gizlilik ve gizlilik haklarına saygı

duyuyoruz ve bir çocuğun korunması için izin almadıkça ya da bunu yapmak gerekli olmadığı
sürece hassas bilgileri paylaşmayacağız.
Stoke Newington Okulu ve Altıncı Form, bir çocuğa zarar verebilecek durumda olan, ancak
bir başvurunun acil olduğuna inandığımız yerlerde ve ebeveynle iletişim kurmak için makul
bir girişimde bulunduğumuz sürece, çocuğunuz hakkında olabilecek her türlü endişeyi
ebeveynlerle paylaşacaktır Veya bakım verdikten sonra, genç kişinin refahı birincil endişemiz
olduğu için sevk öne çıkacaktır.
Ebeveynleri, çocuğunun güvenliği ve güvenliği konusunda Stoke Newington Okulu ve Altıncı
Form ile ilgili endişelerini tartışmaya davet ediyoruz
Ebeveynleri politikamızdan haberdar ediyoruz, okulun web sitesi ve VLE aracılığıyla tüm
ebeveynlere sunuluyor ve okul izahnamesinde belirtiliyor. Bu politikanın basılı bir nüshası
talep üzerine herhangi bir ebeveyn veya bakıcıya gönderilecektir.
Okul İzahnamesi Korunması
Okul, güvenli ve güvenli bir ortam sağlamayı ve öğrencilerin ve yetişkinlerin, kendi
güvenlikleri veya başkalarının sağlığıyla ilgili endişelerini paylaştıkları konusunda kendilerini
güvende hissetmeleri için ikna etmeyi taahhüt eder. Okul Çocuk Koruma Politikası, Çocuk
Yasası (1989 ve 2004) ve Şehir ve Hackney Çocuk Koruma Çocuk Kurulu ve Öğrenme Vakfı
tarafından üretilen prosedürlerden yola çıkarak hazırlanmaktadır. Okulda çalışan tüm
yetişkinlerin, bir çocuğun güvenliğini veya refahı ile ilgili gerçek veya şüphelenilen çocuk
istismarı veya ihmalinden şüphelenilen durumları veya durumlarını, çocukların sosyal
yardımlarıyla ve diğer dış kurumlarla ortak olarak çalışan Aday Korunması Çocuk
Danışmanı'na bildirmeleri istenir Çocukların zarar görme riski bulunmadığını.
Eğitimden Kayıp Çocuklar
Bir sürü genç insanın okula kaygısı yüksek bir güvenlik ortamı olduğundan, okula gitmeyen
çocuklar çok savunmasız sayılmalıdır. Zorunlu evlilik veya uzun bir süre okuldan çıkartılacak
ve Kadın Sünneti Mutilasyonuna maruz kalabilecekleri geçmişten gelen gençlere özel endişe
edilmelidir.
Okul, Öğrenme Güveni prosedürlerini "Kayıp Kayıp Çocuklar / Eğitimden Kaybetmiş" izliyor.
İletişim: 02088207000 numaralı telefondan The Learning Trust'da Billy Baker.
Bir okula kayıt yaptıran çocukların gelmediği ve bu okul her zamankinden soru sormuş
oldukları vakayı, olağan şekilde Öğrenme Vakfı'ndaki Eğitim Derse Katılım Servisine
götürmelidir. Ayrılan işçi çocuğun / ailenin yerini tespit edemezlerse Çocuk Eksik Eğitim
ekibine bilgi verecekler ve okuldan ya da Eğitime Katılma Servisine, çocuğu devreden
çıkartabileceklerini (genellikle 4 hafta sonra) öğreneceklerdir.
Evde Eğitim Gören Çocuklar
Bir ebeveyin, bir gençin okuldan eve eğitimini almak istediğini okuldan haberdar ettiği
yerlerde bunu Öğrenme Güvenine, başlangıçta Ev Yetkilisi Rebecca Taylor'dan
02088207000'de Eğitim Gören Öğrenen Güven Çocuklar aracılığıyla iletilmelidir.
ÇOCUKLARIN OKULDA VE EV SAĞLIĞI OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İŞLEMLER
Personel derhal rapor etmelidir:
· Çocuğun yaralanması, işaretlenmesi ya da oyunda alınan normal çarpmalara ya da sıyrıklara
kolayca maruz kalılamayacak şekilde şüphe edilmesi
· Tutarsız veya şüpheli görünen herhangi bir açıklama

· Bir çocuğun zarar gördüğünden şüphelenilen davranışlar
· Bir çocuğun yetersiz bakım, kötü muamele veya duygusal kötü muameleden dolayı acı
çekebileceği endişeleri
· bir çocuğun istismar veya ihmal bulguları veya belirtileri gösterdiğine ilişkin endişeler
· Bir çocuğun sunumunda, devam etmeme de dahil olmak üzere önemli değişiklikler
· herhangi bir kişiden gelen herhangi bir ipucu veya kötüye kullanımın ifşa edilmesi
· çocuklar için risk oluşturabilecek kişi ile ilgili endişeler
Bir açıklamaya tepki verme
Bilgilendirme veya bilgi, öğrencilerden, ailelerden ya da halkın diğer üyelerinden alınabilir.
Okul, bu tür bilgileri açıklayanların bunu konuşacakları kişiye dikkatle seçerek zorlukla
yapabileceğini kabul eder. Buna göre, tüm personel duyuruları duyarlılıkla halledecektir. Bu
bilgiler gizli kalamaz ve personel, söylenenleri derhal belirlenen kişiye bildirecek ve aynı anda
kayıt yapacaktır.
Çocuk Koruma Danışmanının Eylemi
Herhangi bir bilgi endişesini artırdıktan sonra, belirlenen kıdemli kişi aşağıdakileri düşünecek:
· çocuğun acil tıbbi gereksinimleri
· çocuğun Çocuk Koruma Planına tabi olup olmadığını öğrenmek için soruşturma yapma,
konuyu ilgili diğer kurumlarla tartışarak çınlayarak
aileyle
· uygun kişilerle örneğin; Memur ve / veya Sosyal Hizmetlerin Korunması
· çocuğun istekleri
Alınan kararların nedenleri de dahil olmak üzere alınan tüm bilgi ve eylemler tam olarak
belgelenir. Sosyal yardıma yapılan tüm tavsiyeler, standart bir tavsiye formu kullanarak yirmi
dört saat içinde yazılı olarak takip edilecektir.

