Okul Ne Yapmalı
Güvenlik Konuları
Katılım – çocuğunuzun katılımı günlük izlenir ve
devamsızlık görevlisi tarafından önemli
devamsızlıklar her zaman takip edilir. Okulun
okumanız ve anlamanız gereken bir devamlılık
poliçesi vardır.

Bir çocuk okula gidebilmeli ve kendini güvende
hissedebilmeli ki kendilerinin en iyisine ulaşabilsinler.
•

•

Davranış – okulun tüm okul topluluğu için herkesi
güvende ve mutlu tutmak için uyulması gereken
belirli davranış kuralları vardır. Çocukların bazen
düştüğünü biliyoruz ve bu ilgili çocukları dinleyecek
ve durumu çözmeye yardımcı olacak bir yetişkin
tarafından ele alınacaktır.
Zorbalık – okul tüm zorbalık vakalarını çok ciddiye
alır ve herhangi bir sorunu çözmek için çocuklarla
ve ailelerle çalışır. Okulun zorbalıkla mücadele
poliçesini okumanız ve anlamanız gerekir.

•

Okulda çalışan veya gönüllü olan herkesin,
çalısmalarının güvenli olduğu kontrol edilecek ve
çocuk koruma ve güvenligi içinde ne yapmaları
gerektiğiyle ilişkili egitildiklerinden emin olunacaktır.
Okulun, bir endişe duyulduğunda ne yapılması
gerektiğine dair Güvenlik için, ek eğitim almış
Atanan bir Koruma Lideri (DSL) vardır .
The DSL is: Mrs Helen Armstrong
The Anti-Bullying Champion is: Mr Clive Lakatos
The E-Safety Champion is: Miss Clare Howard
The Pastoral Care Worker is: Mrs Bernadette Wright
The Prevent Lead is: Mr Clive Lakatos
Çocuğunuz veya başka bir çocuk için kaygılıysak,
sizi her zaman dinleyeceğiz ve sizinle yakın
çalışacağız . Bazen, Children’s Social Care dahil
olmadan duyulan endişeler sizinle paylaşılmaz.
Okulun size bu konuda daha fazla bilgi veren ve
polİse veya çocuk hizmetlerine ne zaman
konuşmamız gerektiğini gösteren bir koruma
poliçesi vardır. Lütfen bize bu poliçenin kopyasını
nasıl görebileceğinizi sorun.
Çocuğunuzun kendilerini güvende tutma hakkında
bilgi edinmelerine yardımcı olacağız; sağlıklı
beslenme, zorbalığa karşı, on-line güvenlik, yol
güvenliği, sağlıklı ilişkiler, uyuşturucu ve alkol
farkındalığı, aşırılığı önleme. Bu derslerin bir
parçası olarak, çocuğunuzun güvenliği konusunda
endişeli veya endişeli ise ne yapması gerektiği
söylenecektir.

Sağlık ve Güvenlik – okuldaki herkes yetişkinlerin
ve çocukların güvenli bir ortamda çalışmasını
sağlamakla sorumludur. Okulun herkesin izlemesi
gereken belirli bir sağlık ve güvenlik poliçesi vardır.
Okul, okuldaki herhangi bir kaza ile başa
çıkabilecek tam eğitimli ilk yardım görevlilerine
sahiptir.

•

Online-Güvenlik – okul, teknolojinin çocukların
eğitiminde önemli bir rol oynadığını ve sanal
alemde çocukların güvenliğini korumaya kendini
adadığını kabul eder. Ebeveynleri desteklemek
için okul, çocuklarınızı hem okulda hem de evde
güvende tutmaya yardımcı olacak on-line güvenlik
bilgilerine sahiptir.

Ebeveynler/Bakıcılar Ne Yapmalı

Şikayetler
Okulun sizinle veya çocuğunuzla nasıl çalıştığıyla
ilgili bir şikayetiniz varsa, lütfen bizimle
konuşmaktan çekinmeyin. Okul müdürü, zorlukları
çözümek için sizinle konuşmaktan her zaman
mutlu olacaktır. Bir endişeniz olduğunda daha
büyük bir sorun haline gelmemesi için en kısa
sürede bizimle konuşmanız daha iyidir. Eğer
konunun çözüldüğünü hissetmiyorsanız,
endişelerinizi yönetim kuruluna iletebilisiniz.
Okulların şikayet sürecini okulun web sayfasında
bulabilirsiniz.

Ebeveynler/Bakıcılar çocuklarını güvende tutan en
önemli kişilerdir. Her zaman yapmalısınız:
• çocuğunuzla ilgili kaygılarınızı dile getirin.
• yardıma/desteğe ihtiyacınız varsa okulla konuşun.
• çocuğunuzun güvenliğiyle ilgili herhangi bir
mahkeme emriniz varsa okula bildirin .
• okula taşınma, yeni irtibat numarası, isim/ebeveynlik
sorumluluğunun değişmesi gibi durumlarınızda
değişiklik varsa okula bildirin.
• okula çocuğunuzu kimin bırakacağını veya alacağını
bildirin ve iki acil durum irtibat numarası sağlayın.
Varılan anlaşmalardaki değişiklikleri okula
bildirmelisiniz.
• Çocuğunuz devamsızlık yapacaksa okula
nedenleriyle bildirin.

Çocukların Eğitimdeki
Güvenliği
Ebeveynler/Bakıcılar için
Bilgiler
Daha fazla güvenlik bilgisi okulun
websayfasında ve the Pan-Dorset
Safeguarding Children Partnership
websayfasında bulunabilir
Çocuğunuzun veya başka bir çocuğun
güvenliği ile ilgili endişeleriniz varsa,
okuldaki atanmış Koruma Lideri,
yardımcıları veya diğer kıdemli personel ile
konuşun. Alternetif olarak iletişime
geçebilirsiniz:
BCP MASH
01202 735046
veya MASH@bcpcouncil.gov.uk
Acil durumlarda Polis 999
veya 101 acil olmayanlar için
NSPCC 0808 800 5000
Çocuk hattı 0800 1111
Pan-Dorset Safeguarding Children Partnership BCP
Safeguarding in Education Sub Group
(Eylül 2019’da düzenlendi)

Güvenlik nedir?
Tüm çocukların ve gençlerin, başkalarından zarar
görmemeleri veya incinmemeleri için etraflarında,
güvenilir yetişkinlerin olması gerekir . Ayrıca, bütün
çocukların mümkün olan en iyi sonuçlara sahip olmaları
için harekete geçilmelidir.

Güvenlik aşağıdakiler gibi çok çeşitli
sorunları içerir …
Çocuk İstismarı

Çeteler, Gençlik Şiddeti

Zorbalık

Kadın Sünneti

Önyargı

Aile içi Şiddet

Yangın Güvenliği

Suç Sömürüsü

Bu nasıl yapılabilir?

Kaçmak

Cinsel Sömürü

Tüm çocuklar ve gençler için sağlamamız gerekenler:

Yeme Bozuklukları

Çocuk Ticareti/Modern

Çocuk Koruma

Kölelik

Depresyon

Uyuşturucu & Alkol

Zihinsel Sağlık Sorunları

Kendi kendine zarar

Eğitim Kaybı Olan

vermek

Çocuklar

Online-Güvenlik

Yol, Demiryolu, Su

Sağlık & Güvenlik Sorunları

Güvenliği

Radikalleşmenin

İyi bakılmaları
Sağlıklı olmaları
Hayattaki en iyi şansa sahip olmaları
ve tüm bunlar:
çocuklarla ve gençlerle çalışan insanların
sağlanması güvenli ve uygun
çocuk ve gençlerin gittiği yerlerin güvenli olması

Güvenlikle ilgili aynı zamanda…
çocuklara, gençlere ve ailelerine destek vermek
gerekirse diğer insanlardan yardım edinmek
Erken Yardım- Eğer çocuk ve gencin yardıma
ihtiyacı varsa erken teşhis ve müdehale
Eğer çocuk ve genç hakkında kaygılıysanız ne
yapacağınızı bilmek
Çocuğun veya gencin, zarar veya istismar riski
altında olup olmadığını anlamak
Çocuğu ve genci korumak için harekete geçmek.
Güvenlik öncelikle zarar ve kötüye kullanımı önlemek
için birlikte çalışmakla ilgilidir . Bu sadece çocukların ve
gençlerin en çok zarar görme ya da incinme riski
altındaki aileleri korumak ve onlara dahil olmakla ilgili
değildir
Herkes çocukların ve gençlerin güvenliğinden
sorumludur.

Önlenmesi

İstismarı tanıma
En aşırı uçtaki , çocukların ve gençlerin istismardan
korunması güvenliğidir.
Çocuk istismarı veya ihmali,18 yaşın altındaki herhangi
birinin zarar görmesi veya uygun şekilde bakılmamasıdır.
Bazen bir çocuk veya genç, bir yabancı veya başka bir
çocuk ya da genç tarafından istismar edilebilir, ancak
genellikle onlara zarar veren kişiyi tanırlar örneğin aile
üyesi vaya sosyal ağındaki bir kişi.
Çocuklar ve gençler heryerde istismar edilebilir, örneğin
evde, okulda, yerel bir spor merkezinde veya okulsonrası
klüpte , online v.b. Bazen başkaları neler olduğunu bilir,
ama durdurmaya çalışmazlar. Bu da yanlıştır.

İstismarın Etkisi
İstismara uğrayan ya da ihmal edilen çocukar kısa
vadede etkileneceklerdir. Ancak bazı uzun sureli etkiler,
yaşamları boyunca sürebilir örneğin ilişki zorlukları, akıl
sağlığı sorunları veya uyuşturucu ve alkolün kötüye
kullanımı.

İstismar Türleri
Dört ana istismar türü vardır: Duygusal, Fiziksel, Cinsel
ve İhmal.
Duygusal istismar - ebeveynlerin/bakıcıların veya
başkalarının çocuklarına yeterli sevgi veya dikkat
göstermedikleri veya onları tehdit ettikleri, alay ettikleri
veya küçümsediklerinde gergin, içe dönük, sinirli, veya
davranışlarında huzursuz olmalarına neden olmalarıdır.
Fiziksel istismar - ebeveynlerin/bakıcıların veya
başkalarının çocuğu veya genci kasten bilerek
yaralaması, veya çocuklarının başka biri tarfından
fiziksel olarak zarar görmesini engellememesi.
Cinsel istismar – bu, bir çocuğun veya gencin, zorla
veya kandırılarak, çocuğun ne olduğuna dair farkında
olup olmaması, yüksek düzeyde şiddet içermesi gerekli
değil, cinsel aktiviteye iştirak edilmesidir.
İhmal - ebeveynin/bakıcının, bir çocuğun veya gencin
gıda, giyecek, barınak veya tıbbi bakım için temel
ihtiyaçlarını karşılayamaması, veya çocukların uygun bir
gözetim olmadan güvensiz veya korumasız
bırakılmasıdır.
Aile içi şiddet – 16 yaş ve üstü kişiler veya cinsiyeti
veya seksüalitesi ne olursa olsun yakın partnerler veya
aile üyeleri arasındaki davranış, şiddet veya taciz
olaylarını kontrol etme, zorlama veya tehdit etme
hadisesidir.
Bir çocuğun ailesinde, aile içi şiddet olayı meydana
geldiğinde, okul Polis’ten bir uyarı alır.
Başka endişeleri varsa, destek sunacak, izleyecek ve
Sosyal Hizmet ile irtibata geçeceklerdir.
Çocuk İstismarı – bir çocuğu kazanç, emek, cinsel
doyum veya mali avantaj için kullanma eylemidir

