Ce ar trebui să fac în cazul în care există o afirmație cu privire la un
membru al personalului?
Ar trebui să raporteze aceste acuzații la cât mai curând directorul de
scoala posibil. În cazul în care afirmația este despre directorul de scoala,
vă rugăm să raportați acest lucru imediat președintelui organului de
guvernare sau autorității locale desemnate Ofițerul [LADO] pentru
asigurarea copiilor (Tel: 01604 259599).

Romanian

Cum să mă asigur că comportamentul meu este întotdeauna adecvat?
Toate bune relații sunt bazate pe încredere reciprocă și respect. Copiii
sunt adesea în mod spontan afectuos și tactil, (de exemplu, prin strângere
de mână), și este important să nu le instraineze printr-o lipsă de răspuns
sau care par să respingă acest lucru. Ar trebui, totuși, să fie foarte atent
cu privire la contactul fizic cu copiii și să respecte spațiul lor personal.
Dacă sunteți de lucru cu un copil pe cont propriu sau ei, asigurați-vă că ușa
este deschisă și că sunt vizibile pentru alți adulți. Nu fotografiați copii
decât este cu permisiunea oficială și pentru a evita schimbul de e-mailuri
personale sau texte cu ei; niciodată nu ar trebui sa dea copiilor detaliile de
contact personale. A se evita orice contact cu copiii prin intermediul
internetului sau de rețele sociale site-uri.

Protecția copilului este responsabilitatea tuturor.
Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să le transmită:
Kim Duff
(DSL)

rezumat

Lisa Garrard
(DSL)

Orice persoană care vizitează sau lucrează cu copiii de la Kings Academy

Additional DSL’s

primar Heath are responsabilitatea de a se asigura că acești copii sunt în
siguranță și fericit. Amintiți-vă, dacă sunteți îngrijorat cu privire la
siguranța sau bunăstarea oricărui copil în academie nostru, trebuie ca, prin
raportul de drept acest lucru DSL.
Vă rugăm să raportați TOATE PREOCUPĂRILOR

Clair Mills
(DSL)

David
Newton
(DSL)

Vikki King
(DSL)

Sue
Townsend
(DSL)

protecția copilului
Ca o școală, suntem dedicați apărării și promovării bunăstării tuturor
copiilor din grija noastră și sperăm că acest prospect va oferi câteva
sfaturi utile atunci când se lucrează cu tinerii la Academia Primară Kings
Heath.
Care sunt responsabilitățile mele ca un adult care lucrează cu copii?
Toți adulții care vin în contact cu tinerii în activitatea lor de zi cu zi, dacă
a plătit sau voluntar au obligația legală de a proteja și de a promova
bunăstarea copiilor. "Protejarea copiilor este problema tuturor"
Cele mai recente de orientare se găsește în documentul "Păstrarea în
siguranță pentru copii în educație". O copie pe hârtie a documentului este
disponibil la recepție academie sau online la
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/435939/Keeping_children_safe_in_education.pdf
Dacă aveți orice nelămuriri cu privire la siguranța și bunăstarea unui copil,
cum ar fi:
• Comentarii realizate de copil
• Orice marcaje inexplicabile sau învinețire
• Schimbări în comportamentul sau atitudinea unui copil
• comentariile făcute de un copil despre alții
Vă rugăm să raportați imediat la un plumb desemnat Salvgardare (DSL) sau
un alt lider senior la academie.
Prezentarea informațiilor și a controalelor de restrictionare Schema (DBS)
Procedurile de recrutare si selectie al Academiei regilor Heath specifică
faptul că toți adulții care lucrează cu copii au o dezvăluire DBS îmbunătățită.
Acest lucru este de a asigura faptul că toți oamenii sunt nepotrivite
împiedicate să lucreze cu copiii. Este esențial să vă informeze imediat în cazul
în care, în orice directorul de scoala moment ai devenit obiectul niciunei
anchete penale, prudență sau condamnare. Acest lucru este de a tine la fel de
bine ca și tinerii protejează în îngrijirea dumneavoastră.

Do

ü Ascultați ce se spune, fără a trece un comentariu sau afișarea de
șoc și neîncredere: în scurt să accepte ceea ce se spune.
ü Se lasă copilul să vorbească liber.
ü Reasigura copilul care nu este vina lor.
ü Reasigura copilul pe care le va fi de sustinere, dar nu fac
promisiuni pe care ar putea fi în imposibilitatea de a păstra.
ü Stresul că a fost un lucru bun pentru a împărtăși această
informație.
ü înregistrează imediat detaliile dezvăluirii, inclusiv ori de câte ori
este posibil, cuvintele sau expresiile exacte folosite de copil, pe
Academiei "un motiv de îngrijorare" foi găsite în cancelarie.
Detaliile trebuie returnate în scris DSL, pentru a permite ca
problema să fie tratate cu promptitudine și în modul cel mai
adecvat. Asigurați-vă că ați semnat și datat informația.
Nu e

× Nu promite confidențialitate, dar explicați copilului pe care va
trebui să împartă aceste informații cu altcineva, pentru că îi poate
ajuta în continuare.

× Este important să nu interogheze copilul sau de a pune întrebări
de conducere: pur și simplu să le încurajeze să vorbească.

× Nu fi atras în critica presupusul făptuitor: să rămână simpatic,
dar imparțial.

