Co należy zrobić, jeśli nie jest to twierdzenie o pracownika?

Polish

Należy zgł aszać zarzuty do tych dyrektorem szkoł y tak szybko jak to
możliwe. Jeżeli zarzut dotyczy dyrektorem szkoł y, zgł oś to niezwł ocznie
przewodniczącemu organu zarządzającego lub organu lokalnego
wyznaczony funkcjonariusz [LADO] za ochronę dzieci (tel: 01604
259599).
Jak mogę zapewnić, że moje zachowanie jest zawsze odpowiednie?
Wszystkie dobre relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Dzieci
są często spontanicznie czuły i dotykowe (na przykład przez drżenie rąk) i
ważne jest, aby nie zrazić je z powodu braku odpowiedzi lub pojawiające się
odrzucić ten. Należy jednak być bardzo ostrożnym, fizycznego kontaktu z
dziećmi i szanować ich przestrzeń osobistą. Jeśli pracujesz z dzieckiem na
jego własne, upewnić się, że drzwi są otwarte, a które są widoczne dla innych
osób dorosłych. Nie fotografować dzieci, chyba że jest z oficjalnej zgody i
uniknąć wymiany osobiste e-maile lub teksty z nimi; nigdy nie powinno się dać
dzieciom swoje dane kontaktowe. Unikać kontaktu z dziećmi za
pośrednictwem Internetu lub serwisów społecznościowych.

Podsumowanie

Ochrona dzieci i
Ochrona
Ochrona dzieci jest obowiązkiem każdego. Jeśli
masz jakiekolwiek wątpliwości, należy przekazać je
do:
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Każdy, kto odwiedza lub pracuje z dziećmi z: Kings Heath Akademii
Podstawowej ma obowiązek upewnić się, że te dzieci są bezpieczne i
szczęśliwe. Pamiętaj, że jeśli martwisz się o bezpieczeństwo i dobro
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Additional DSL’s

każdego dziecka w naszej akademii, należy w sprawozdaniu tym prawa do
DSL.

Proszę zgłaszać wszystkie obawy
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Ochrona dziecka
Jako szkoł a jesteśmy zobowiązani do ochrony i promowania dobrego
samopoczucia wszystkich dzieci pod naszą opieką i mamy nadzieję, że ta
ulotka dostarczy kilka przydatnych porad, gdy pracuje z mł odymi ludźmi w
Kings Heath Akademii Podstawowej.
Jakie są moje obowiązki jako osoba dorosła w pracy z dziećmi?
Wszyscy dorośli, którzy stykają się z mł odych ludzi w ich codziennej pracy
zarobkową lub dobrowolne mają prawny obowiązek chronić i promować
dobro dzieci. "Ochrona dzieci jest sprawą każdego czł owieka" Najnowsze

Co robić
ü Sł uchaj tego, co został o powiedziane, nie przechodząc
komentarz lub wyświetlanie szok i niedowierzanie: w skrócie
zaakceptować to, co został o powiedziane.

ü

umożliwić dziecku swobodnie rozmawiać.

ü

Zapewnij dziecko, że to nie ich wina.

ü

Zapewnij dziecko, że będzie wspierać, ale nie skł adać obietnic,
które mogą okazać się niemożliwe do utrzymania.

ü

Stres, że był a to sł uszna decyzja dzielić się tymi
informacjami.

wytyczne można znaleźć w dokumencie "zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom w edukacji".
Kopię tego dokumentu jest dostępna w recepcji Akademii lub na stronie
internetowej
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/435939/Keeping_children_safe_in_education.pdf
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa i dobrego
samopoczucia dziecka, takich jak: • Uwagi zgł oszone przez dziecko •
Wszelkie niewyjaśnione siniaki lub znaki • Zmiany w zachowaniu dziecka lub
zachowaniu • Uwagi zgł oszone przez dziecko o innych Proszę zgł aszać
natychmiast do Lead przeznaczona zabezpieczeniu (DSL)
Ujawnianie i Blokady programu (DBS) sprawdza
procedury rekrutacji i selekcji królów Heath Uczelni określają, że wszyscy
dorośli pracujący z dziećmi mają zwiększoną ujawnienia DBS. Ma to
zapewnić, że wszyscy ludzie są nieprzydatne uniemożliwiono pracę z dziećmi.
Istotne jest, aby poinformować o tym dyrektora szkoł y natychmiast, jeśli w
każdej chwili stać się przedmiotem żadnego postępowania karnego, ostrożnie
lub przekonania. To cię chronić, jak również mł odzież w swojej opiece.

Natychmiast podane szczegół y dotyczące ujawnienia, w tym w
miarę możliwości dokł adne sł owa lub wyrażenia używane przez
dziecko, na Akademii "powodem do niepokoju" arkuszy znajdują
się w pokoju nauczycielskim. Dane powinny być zwrócone w
formie pisemnej do DSL, aby wł ączyć tę sprawę do
rozpatrzenia niezwł ocznie i w najbardziej odpowiedni sposób.
Należy upewnić się, że został y podpisane i opatrzone datą
Nie jest
informacje.
ü

X Nie obiecuję poufności, ale wyjaśnić dziecku, że trzeba będzie
dzielić się tymi informacjami z kimś innym, tak aby można im pomóc
dalej.
X Ważne jest, aby nie przesł uchiwać dziecko lub poprosić wiodące
pytania: po prostu zachęcić ich do rozmowy.
X Nie daj się wciągnąć w krytykując domniemanego sprawcę:
sympatyczny, ale pozostaje bezstronny.

