حماية األطفال والشباب
مدونة سلوك
كلية ميرسي Mercy College
الغرض
تركز مدونة السلوك هذه بشكل خاص على حماية األطفال والشباب في كلية ميرسي  Mercy Collegeضد اإلساءة الجنسية
والبدنية والنفسية والعاطفية أو اإلهمال .والغرض منها هو استكمال المدونات المهنية و/أو الوظيفية.
ويتوقع من جميع الموظفين والمتطوعين والمتعاقدين ورجال الدين وأعضاء مجلس اإلدارة في كلية ميرسي Mercy College
المساهمة بنشاط في ثقافة المدرسة التي تحترم كرامة أعضائها وتؤكد على قيم اإلنجيل من الحب ورعاية اآلخرين والرحمة والعدالة.
ويتعين عليهم مراعاة مبادئ األمان للطفل والتوقعات الخاصة بالسلوك المناسب تجاه األطفال وعندما يكونون في صحبة األطفال،
كما هو مذكور أدناه.

السلوكيات المقبولة
يكون جميع الموظفين والمتطوعين والمتعاقدين والمتدينين ورجال الدين وأعضاء مجلس إدارة كلية ميرسي Mercy
 Collegeمسئولين عن سالمة ومشاركة ورفاهية وتمكين األطفال من خالل:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االلتزام بسياسة سالمة الطفل التابع لكلية ميرسي  Mercy College Child Safe Policyفي جميع األوقات والتمسك
بإقرار االلتزام بسالمة الطفل التابع لكلية ميرسي Mercy College Statement of Commitment to Child
 Safetyفي جميع األوقات
اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية األطفال من اإلساءة
معاملة الجميع باحترام (تقديم نموذج للعالقات اإليجابية والمحترمة والتعامل بطريقة تحافظ على بيئة آمنة وتعليمية ورعوية)
االستماع آلراء ومخاوف األطفال واالستجابة لها ،خاصة إذا كانوا يخبروك أنهم قد تعرضوا أو تعرض طفل آخر لإلساءة و/أو
هم قلقون على سالمتهم أو سالمة طفل آخر
تعزيز السالمة الثقافية ،ومشاركة وتمكين األطفال من السكان األصليين األبوريجينال (على سبيل المثال عدم الشك مطلقا ً في
التعريف الذاتي بهوية طفل من السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس)
تعزيز السالمة الثقافية ،ومشاركة وتمكين األطفال من خلفيات ذات تعدد ثقافي و/أو لغوي (على سبيل المثال ،عدم التسامح مع
التمييز مطلقاً)
تعزيز سالمة ومشاركة وتمكين األطفال ذوي اإلعاقة (على سبيل المثال خالل أنشطة الرعاية الشخصية)
التأكد من عدم ترك البالغين مع أي طفل بمفردهم قدر المستطاع
اإلبالغ عن أي إدعاءات عن تعرض الطفل لإلساءة إلى مدير كلية ميرسي Mercy College
اإلبالغ عن أن مخاوف بشأن سالمة الطفل إلى فريق قيادة كلية ميرسي Mercy College Leadership Team
فهم جميع التزامات اإلبالغ وااللتزام بها من حيث ارتباطها باإلبالغ اإللزامي واإلبالغ بموجب قانون الجرائم لعام 1958
(فكتوريا) )Crimes Act 1958 (Vic.

Mercy College Code of Conduct

صفحة 2|1

السلوكيات غير المقبولة
يكون جميع الموظفين والمتطوعين والمتعاقدين والمتدينين ورجال الدين وأعضاء مجلس إدارة كلية ميرسي Mercy
 Collegeمسئولين عن سالمة ومشاركة ورفاهية وتمكين األطفال وال يجب عليهم:
• تجاهل أو عدم االهتمام بأي إساءة للطفل سواء تم االشتباه بها أو اإلفصاح عنها
• تنمية أي عالقات "خاصة" مع األطفال يمكن اعتبارها محاباة (على سبيل المثال منح الهدايا أو المعاملة الخاصة ألطفال بعينهم)
• إظهار سلوكيات مع األطفال يمكن اعتبارها أنها بدنية غير ضرورية (على سبيل المثال ،الجلوس غير الالئق على الركبة)
• وضع األطفال في خطر اإلساءة (على سبيل المثال ،عن طريق قفل األبواب بالقفل)
• بدء اتصال بدني غير ضروري مع األطفال ،أو القيام بأشياء ذات طبيعة شخصية يمكن أن يقوم بها األطفال بأنفسهم ،مثل
استخدام المرحاض أو تغيير المالبس
• االنخراط في مناقشات مفتوحة ذات طبيعة ناضجة أو خاصة بالبالغين في وجود أطفال (على سبيل المثال األنشطة االجتماعية
الشخصية)
• استخدام لغة غير مناسبة في وجود األطفال
• التعبير عن آراء شخصية حول الثقافات أو العرق أو الجنسانية أو الدين في وجود أطفال
• التمييز ضد أي طفل ،بما في ذلك بسبب السن أو الجنس أو الثقافة أو العرق أو الضعف أو الجنسانية أو اإلثنية أو اإلعاقة
• االتصال بطفل أو أسرة خارج منظمتنا بدون معرفة و/أو موافقة فريق قيادة كلية ميرسي Mercy College Leadership
( Teamعلى سبيل المثال الدروس غير المصرح بها بعد ساعات العمل ،أو الدروس الخاصة على اآلالت الموسيقية أو غيرها
من الدروس أو التدريب الرياضي) .المناسب هو االتصال غير المقصود ،مثل مقابلة الناس في الشارع.
• االتصال بأي طفل عبر اإلنترنت (بما يشمل عن طريق وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني والرسائل الفورية وما
إلى ذلك) أو بأسرته (إال في حاالت الضرورة ،على سبيل المثال إمداد العائالت بالنشرات اإللكترونية أو مساعدة الطالب في
أعمالهم المدرسية)
• استخدام أي قنوات  /أجهزة اتصال شخصية مثل حساب بريد إلكتروني شخصي عند التواصل مع الطالب
• تبادل تفاصيل االتصال الشخصية مثل رقم الهاتف ،أو مواقع التواصل االجتماعي ،أو عناوين البريد اإللكتروني مع الطالب
• صورة أو فيديو مع الطفل بدون موافقة ولي األمر أو األوصياء
• العمل مع األطفال تحت تأثير الكحول أو المخدرات غير المشروعة
• تناول الكحول أو المخدرات في المدرسة أو أثناء الفعاليات المدرسية في وجود أطفال
• نقل الطالب في مركبات خاصة بدون إذن صريح من أولياء األمور والمدير
من خالل االلتزام بهذه المعايير ،يقر جميع الموظفين والمتطوعين والمتعاقدين ورجال الدين وأعضاء مجلس اإلدارة بمسئوليتهم عن
اإلبالغ فورا ً عن أي خرق لهذه المدونة إلى المدير وفريق قيادة كلية ميرسي .Mercy College Leadership Team
أنا ______________________________________

بوصفي (ضع دائرة حول كل إجابة مناسبة)

(يرجى طباعة االسم)

•
•
•
•
•

موظف
متطوع
متعاقد
رجل دين
عضو مجلس إدارة

في كلية ميرسي  Mercy Collegeأؤكد على حصولي على نسخة من مدونة السلوك أعاله.
التوقيع…………………………………… :

التاريخ……………………………………........ :
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