حفاظت کی پالیسی سے متعلق
 COVIDجواب جنوری 2021
سر ولیم رمامے سکول میں حفاظت اور بچوں کے تحفظ کے انتظامات سے ( Covid-19بککانگہامشاری کاؤنٹی کونسل
کی طرف سے مشترکہ ہدایت اور مشورہ کے بعد) .سر ولیم رمامے اسکول کی حفاظت کی پالیسی کے عالوہ میں پڑھنے
کے لئے.
اپ ڈیٹ  21/01/15جنوری  Lockdown 2021کی عکاسی کرنے کے لئے

 Policy Ownerکا نام Ms :ہولڈنگ-نامزد تحفظ کی قیادت
تعلیم میں بچوں کو محفوظ رکھنا تمام اسکولوں اور تمام بچوں کی حفاظت اور بھالئی کے لئے قانونی ذمہ داری ہے ۔ تعلیم
میں بچوں کو محفوظ رکھنے کے اندر اصولوں (ککسی)  2020اور ہماری حفاظت کی پالیسی اب بھی اس بات کا اطالق
کرتا ہے کہ آیا عملے اور/یا طالب علم اسکول میں ہیں یا دور کام کرتے ہیں.
اسکول کے عملے کو فوری طور پر کسی بھی تحفظ کے خدشات پر عمل کرنا ہوگا اور بدسلوکی کی کسی بھی عالمات کے
لئے محتاط رہنا ضروری ہے.
یہ تمام عملے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی خدشات کی اطالع دیں جن کے ساتھ ان کی حفاظت اور/یا ان کی فالح و
بہبود کے لئے ان کے پاس رابطہ ہے .اگر اسکول کے عملے کے کسی بھی رکن یا اسکول کمیونٹی کے رکن کسی طالب
علم کے لئے ایک تحفظ کے لئے تشویش ہے ,وہ فوری طور پر ان سے بات کرتے ہوئے ایک ڈی ایس ایل یا ایک سے زیادہ کی
رپورٹ میں اس کی اطالع ضروری ہے (ہر دن اسکول میں ڈیوٹی پر ایک ڈی ایس ایل ہے) پھر اس کے ذریعے کی رپورٹ
.myconcern
اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بچہ نقصان یا غلط استعمال کے خطرے میں ہے ،تو براہ کرم پہلے جواب پر براہ راست
اطالع دیں  7677 999 0800پر یا پولیس پر  101یا  999پر کال کریں.
اسکول میں حفاظت Sتف مقامی اتھارٹی کی طرف سے کی جگہ میں سماجی دور رہنمائی کے بعد دور دراز اجالس میں
شرکت کے لئے سماجی دیکھ بھال کے ساتھ کام جاری.
بچے کی حفاظت کی فائلوں کو متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ اشتراک کردہ تاریخ اور معلومات پر رکھا جائے گا جہاں مناسب
ہو.
ہم کسی کمزور بچہ کی شناخت کیسے کرتے ہیں ؟

Gاووارنمانٹ کی نشاندہی کی ہے 'کمزور بچوں' اسکولوں کے طالب علموں کے ایک اہم گروپ بندش اور/یا ایک چرنبدق
واپسی کے دوران اسکول میں حمایت کرنے کے لئے .ہمارے اسکول سے جانا جاتا تمام کمزور بچوں کو شرکت کی توقع
کی جائے گی.
کمزور بچوں کو ایک سماجی کارکن کی طرف سے حمایت حاصل ہے یا ایک تعلیم کی صحت اور دیکھ بھال کی منصوبہ
بندی ہے .سر ولیم رمامے ایس کہواول میں ہم ایک کمزور طالب علم کی شناخت میں ایک لچکدار نقطہ نظر کو اپنانے  ،مثال
کے طور پر ان لوگوں کو جو سماجی دیکھ بھال کی حمایت حاصل کرنے کے کناروں پر ہیں  ،ان بچوں کو جو نوجوان
نگہداشت اور سنگین ذہنی صحت کی ضروریات کے حامل ہیں.
اسکول بچوں کی Sاوکاال Wاورکارس کو مطلع کرنے کے لئے جاری رہے گاجو اسکول میں نہیں جاتے ہیں  ،براہ کرم ہماری
حاضری پالیسی کا حوالہ دیتے ہیں جو غیر حاضری کے لئے کسی بھی سزا سے متعلق ہے (خود تنہائی کسی بھی سزا
کے حوالے سے شمار نہیں ہوتا).
اسکول بندش:
•

اسکول ہمارے کمزور بچوں کے لئے ایک محفوظ جگہ ہے اور ان لوگوں کو جن کے والدین/دیکھ بھال کے کام کر
رہے ہیں اور  8.30سے پیر سے جمعہ تک  2.50بجے سے کھلے ہوں گے.

•

ہفتہ وار ویلفیئر فون کالز یا نصوص تمام طالب علموں کے لئے جگہ میں ہوں گے ,خطرے سے دوچار طالب علموں
کو دو ہفتہ وار کال حاصل جہاں مناسب.

Sف Oلگاتا کو برقرار رکھنے ( sکہواول Cکی صورت میں اس بات کا یقین):
•

سیکھنے کے طور پر تمام آن الئن یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ عملے اور طالب علموں کو اس بات کا یقین
کرنے کے لئے اقدامات کرتے ہیں کہ وہ آن الئن محفوظ رہیں.

•

عملے اور طالب علموں کے درمیان کسی بھی مواصالت مواصالت کے اسکول کی بنیاد طریقوں کے ذریعے ہونے کی
ضرورت ہے :اسکول ای میل پتے  ،مائیکروسافٹ ٹیموں یا میرے ہوم ورک شو .اس کے لئے رعایت ہفتہ وار فالح و
بہبود کی کال ہے جو شاید فون کالز (مناسب طور پر کچھ کمزور طالب علموں کے لئے دو ہفتہ وار).

•

عام عملے کا ضابطہ اخالق اور اسکول کے رویے کی پالیسی کا اطالق ہر وقت عملے اور طلباء کے درمیان
مواصالت کے حوالے سے ہوتاہے ۔

•

آن الئن سیکھنے کے اوزار اور نظام کو رازداری اور ڈیٹا تحفظ/جی ڈی ڈی کی ضروریات کے ساتھ الئن میں ہیں.

•

طلباء کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت زیادہ عام طور پر بدسلوکی پر جائیں .اس میں
بچوں کو دوسرے بچوں کو ہراساں کرنے اور بہت سے فارم (مثال کے طور پر غنڈہ گردی  ، sexting ،جنسی
ہراساں) لے جا سکتا ہے .کسی بھی بچے کے لئے جو اسکول کی بندش کے دوران ہم مرتبہ زیادتی کا شکار ہے ،
اسے فوری طور پر تحفظ کی ٹیم کے رکن کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ۔ اہم عملے کے نام اور ای میل پتوں
کو اسکول کی ویب سائٹ پر پایا جا سکتا ہے یا آپ اسکول کے ہنگامی تحفظ نمبر کو کال کرسکتے ہیں .تمام واقعات
کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور اعمال کو اسکول کی پالیسی کے ساتھ الئن میں بنایا جائے گا.

•

طالب علموں کو آگاہ ہیں کہ وہ کسی بھی خدشات کی رپورٹ کرنا ضروری ہے جب ان کے والدین/نگہداشت اور
اسکول کے عملے کو فوری طور پر آن الئن کام کرتے ہیں .کس طرح نقصان دہ مواد کی رپورٹ کے بارے میں
مشورہ آن الئن یہاں پایا جا سکتا ہے:
/https://reportharmfulcontent.com

•

اس تاال لگا کے دوران سبق کی عام ترسیل کو عملی طور پر فراہم کیا جائے گا  ،براہ مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں
کہ آپ مندرجہ ذیل رہنمائی پر عمل کریں:
 oآن الئن اسباق صرف  Microsoftٹیموں کے ذریعے کئے جائیں ۔ کچھ دیگر کمپنیوں کے آن الئن کی حفاظت
کے بارے میں کچھ تشویش ہے جیسے زوم .براہ کرم آگاہ رہیں کہ ٹیموں  ٪ 100محفوظ یا تو نہیں ہے.
 oسبق کو واضح طور پر شیڈول کیا جانا چاہئے اور پوری کالس کو مدعو کیا جانا چاہئے .جہاں یہ ایک چھوٹا سا
گروپ ورکشاپ یا مداخلت ہے تو اس گروپ کو مدعو کیا جائے گا.
 oتمام الئیو اسباق کے لیے سموں میں رجسٹر کیے جائیں گے ۔
 8.30 oسے  2.50بجے کے عام اسکول کے دن کے اندر سبق ہونا ضروری ہے .اختتام ہفتہ  ،شام اور ابتدائی
صبح آن الئن موضوع مداخلت سیشن  SLTکے کسی رکن کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں ہے.
 oاگر ضرورت ہو تو واپس جانے کے لئے ایک ریکارڈ ہے آن الئن سبق کی ریکارڈنگ رکھی جائے گی .یہ
مقامی اتھارٹی کے ساتھ ساتھ  NSPCCکی طرف سے اسکول کے لئے دی گئی مشورہ کے مطابق ہے .طالب
علموں کو مطلع کیا جائے گا کہ ہر آن الئن سبق کے آغاز میں ایک ریکارڈنگ لیا جائے گا .اگر وہ ریکارڈ نہیں
کرنا چاہتے ہیں تو  ،انہیں سبق چھوڑنے کی ضرورت ہوگی .یہ صرف اسکول کے ریکارڈ کے لئے ہو گا.
براہ مہربانی نوٹ کریں کہ پوری ریکارڈنگ بات چیت کے فنکشن اور مائیکروسافٹ سٹریم میں میٹنگ کے
تمام ارکان کو نظر آتا ہے .ریکارڈنگ  6ماہ کے بعد خارج کر دیا جائے گا.
 oبراہ کرم کسی بھی بات چیت کو بند کر دیں جو مناسب نہیں ہیں اور آپ کے الئن مینیجر کو معلوم ہے کہ اگر
آپ کو کوئی نامناسب چیز محسوس ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے.
 oاگر ایک بات چیت کی تقریب فعال ہے تو  ،عملے کو اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلباء کی
طرف سے مناسب طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے .کسی بھی نامناسب تبصرے کو عملے کے مناسب
اراکین کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے.
 oآگاہ رہیں کہ طالب علموں کو آپ کے گھر کودیکھنے کے قابلہو جائے گا  .اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ پس
منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ محدود اور پیشہ ورانہ ہے-کوئی ذاتی تصاویر وغیرہ .آپ کو بھی آپ کے گھر

میں کسی کی طرف سے پریشان نہیں ہیں کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے .براہ مہربانی یقینی
بنائیں کہ آپ مناسب لباس پہنے ہوئے ہیں ۔
دماغی صحت:
•

منفی تجربات اور پریشان کن زندگی کے واقعات  ،جیسے کہ موجودہ حاالت  ،طالب علموں اور ان کے
والدین/نگہداشتکے ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں .سر ولیم رمامے اسکول میں اسٹاف اس سے آگاہ ہیں اور اس
بات سے آگاہ ہیں کہ کس طرح ایک بچے کے جذباتی ریاست مختلف رویوں میں پیش کر سکتا ہے اور ایک بروقت
انداز میں تحفظ کی ٹیم کے کسی رکن کو کسی بھی خدشات کی اطالع دے سکتی ہے.

•

ساگنپوستس کی حمایت کرنے والے اداروں کی مدد سے Sکہواول Wکیویب سائٹپر شامل ہیں.

دوسرے سٹاف کے اعمال کے بارے میں خدشات:
•

کیا عملے کو اس بات کا خدشہ ہے کہ عملے کے کسی دوسرے رکن کے افعال نے ایک بچے کو نقصان پہنچایا ہے ،
ایک بچے کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہوتا ہے یا وہ مجرمانہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں  ،اس کو فوری طور پر ڈی
ایس ایل/بی ایس ایس ایس یا سر کے استاد کو اطالع دی جانی چاہیے .اگر آپ کی تشویش ہیڈ ٹیچر کے بارے میں ہے
تو آپ کو  clerk@swrکے ذریعے گورنر کے چیئر میں رپورٹ کرنا ضروری ہے .اسکول.

•

اگر یہ ممکن یا مناسب نہیں ہے تو  ،اس کو براہ راست مقامی اتھارٹی نامزد افسر (لیو  )oپر  382070 01296پر
رپورٹ کیا جانا چاہئے .

•

براہ کرم آگاہ رہیں کہ اسکول کی وہاسٹلیبلووانگ پالیسی اسکول کی ویب سائٹ پر اور آن الئن سٹاف ہینڈ بک میں ہے ۔

محفوظ بھرتی:
•

حکومت کو محفوظ تر بھرتی کی ہدایت کی پیروی کی جائے گی ۔ بھرتی کے عمل میں انفرادی انٹرویو کے بجائے
دور دراز میں شامل ہوسکتا ہے لیکن صرف جہاں کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے.
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