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3202سياسة األمن والسالمة    
 

  رؤيتنا

ن واالحتفال بالنجاح.  ن الذين يسعون جاهدين للتمي   مجتمع دولي من المتعلمي 

 

 مهمتنا 

نهدف إلى تشجيع كل   بذلك،نحن نهدف إلى توفير أعلى جودة ممكنة من التعليم للطالب من جميع القدرات. من خالل القيام 

وأن  النقدي،وتطوير مهارات التفكير  اإلبداعي،واالستمتاع بالتنوع  األكاديمي،طالب بشكل إيجابي على تحقيق التميز 

 .يصبحوا متعلمين مدى الحياة ومواطنين مسؤولين

سنوفر تعليما متنوعا في بيئة آمنة وداعمة تعزز االنضباط الذاتي والتحفيز. سنوفر ونحافظ على   ورسالتنا،لتحقيق رؤيتنا 

كل عضو في   جو هادئ وثقة ورعاية حيث تكون خبرات التدريس والتعلم أخالقية وهادفة وأصيلة وحيث يتم تقدير واحترام

 .مجتمع مدرستنا

 السبب  

الخليج الغربي الدولية،تعكس هذه السياسة التزامنا الدؤوب بسالمة ورفاهية أطفالنا وموظفينا وزوار مدرسة نيوتن  . 

 

 تهدف الى :

  توفير بيئة تعليمية وعمل آمنة للجميع في هذه المدرسة •

بالمخاطر وطرق الحد منهاضمان التواصل الفعال لضمان زيادة الوعي  •   

  التأكد من أن الجميع على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم في المساهمة في السالمة واألمن في هذه المدرسة •
 

 

 المحتويات 

Item Page Number 

 1 الرؤية والرسالة والغرض  .1

 2 السالمة من الحرائق واإلخالء .2

 4 النقل .3
 5 الرحالت و التنقل .4

واألنشطة اإلشراف  .5  10 

 13 المراحيض .6

 14 الصحة والسالمة .7
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 السالمة من الحرائق واإلخالء  .2

 
 تعليمات

تقع على عاتق جميع الموظفين مسؤولية التعرف على إجراءات طوارئ الحريق لمدرسة الخليج الغربي.  يجب على  

االتصال الموجودة داخل مباني المدرسة. يجب على  الموظفين أيضا معرفة موقع مخارج الحريق وطفايات الحريق ونقاط 

 .المعلمين االحتفاظ بنسخة من تعليمات الطوارئ المتعلقة بالحريق في مكان مرئي في فصولهم الدراسية

سيتم إجراء تمرين طارئ على الحرائق في كل فصل دراسي. سيتم إبالغ الموظفين من قبل المدير أو نائب   المدرسة،تماشيا مع سياسة 

لن يتم إبالغ الموظفين  حقيقي،من أجل إنشاء سيناريو طوارئ  ذلك،المدير قبل أسبوع واحد تقريبا من موعد إجراء التدريب. ومع 

 .بالتاريخ أو الوقت المحدد للتدريب

يجب   ار،اإلنذيتم التعرف على جرس انذار الحرائق بشكل واضح من خالل صفارات اإلنذار المستمرة بصوت عال. عند سماع صفارة 

 :اتباع اإلجراءات التالية

ولكن بهدوء من األطفال ترك عملهم وتشكيل خط بسرعة،اطلب  .1 . 

 .تم تخصيص مدرس واحد في كل فيال لفحص دورات المياه في كل طابق .2

إحضار سجل الطوارئ في الفصل من الغرفة معهم. إذا كان   فصلهم،الذين عادة ما يكونون مع  المعلمين، يجب على مساعدي  .3

فسوف يحضر سجل الغرفة التي يأخذها في وقت التدريب. يجب على المعلمين أيضا إحضار   الفصل،لمعلم المتخصص يأخذ ا

 .بطاقات التحقق من القوائم الحمراء والخضراء

يجب على الموظفين التأكد من إغالق جميع األبواب الداخلية خلفهم عند مغادرتهم الفصول الدراسية. يجب أن يتم ذلك فقط بعد   .4

ة بالكاملالتحقق من إخالء الغرف . 

 .يجب على أول موظف يصل إلى أبواب الفيال التأكد من فتح كليهما .5

الحقائب وما إلى ذلك. لكن اترك المبنى عن طريق المخرج المعين دال تتوقف عن .6 . 

 

 :في حالة اكتشاف حريق

ذا كان هناك أي شك حول  فهذا هو اإلجراء األول.  إ حريق،إذا كان الحريق صغيرا بما يكفي إلخماده بأمان باستخدام مطفأة   .1

فانتقل إلى مكان اإلنذار وقم بتنشيط اإلنذار عن طريق الضغط بقوة في وسط الصندوق بأمان،القدرة على التعامل مع الحريق  . 

سيقوم رئيس األمن بإخطار فرقة اإلطفاء وإصدار مخططات   لها،بخالف الممارسة المخطط  الحريق،في حالة تفعيل إنذار  .2

ند وصولهم. وسيوجهها إلى المنسق الستكمالها عن الحالة. كما سيضمن فتح جميع البوابات ذات الصلة للسماح  أرضية الفيال ع

 .بالوصول السهل لخدمات اإلطفاء

المسؤول مسؤول عن االحتفاظ بسجل محدث لجميع الموظفين في الموقع. وسوف يحددون أن جميع الموظفين قد تم تحديد  .3

 .مصيرهم

وظفين إخالء المباني بغض النظر عما إذا كانت ممارسة أو حالة طارئةيتوقع من جميع الم .4 . 

سيرسل رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات رسالة نصية قصيرة إلى جميع أولياء األمور إلخطارهم  المنسق،إذا تم توجيهه من قبل 

 .بالحادث وترتيب جمع التالميذ كما هو مطلوب
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  منطقة التجمع المخصصة

منطقة التجمع المخصصة لروضة الخليج الغربي في الخارج على المنطقة الكبيرة التي ترفع العلم على جانب مبنى المدرسة. سيتم تقع 

 .تحديد مناطق االصطفاف. تم نشر طرق الخروج من الحريق وجميع الموظفين على دراية بمسارهم ونقطة تجمعهم

 التعليمات 

 

المنطقة اآلمنة المخصصة والتأكد من حساب جميع أعضاء الفصل. سيتواصل المنسق مع   يجب على المعلمين قيادة فصلهم إلى .1

كل معلم صف ويؤكد أن جميع التالميذ والموظفين موجودون وغير مصابين. يمكن اإلشارة إلى عمليات التحقق من القوائم 

من خالل   المفقودين،د به أطفال في عداد المكتملة من خالل إظهار البطاقة الخضراء. يجب اإلشارة إلى الفصل الذي ال يوج

 .رفع بطاقة حمراء

ولكن انتقل إلى المنطقة اآلمنة   الخاص،فال تعد إلى فصلك  آخر،إذا كنت متخصصا أو مدرسا في الفصل تعمل مع فصل  .2

 .المخصصة مع الفصل الذي أنت معه

تم إخبارك بأنها آمنةسيقوم المنسق بتوقيت تدريبات الحريق. ال تدخل المباني مرة أخرى حتى ي .3 .           

 

 سجالت تدريبات الحريق 

 :الوقت حتى اإلخالء اآلمن :تاريخ

 :الوقت حتى اصبحت كل الكروت خضراء :وقت صفارة االنذار

 التوقيع  وقت اكتمال التجمع  :المسؤولون عن االخالء

•   

•   

•   

•   

•  

  

 

 3. النقل 

المدرسة ، وبالتالي لسنا مسؤولين عن أي حوادث أو إصابات ناتجة قد تحدث ، فإننا  في حين أننا ال نوفر النقل من وإلى 

 .ملتزمون بالتخفيف من أي خطر إصابة ألطفالنا الذين يستخدمون خدمة الحافالت المتاحة لهم

 

من وإلى المدرسة بالحافلة، نقوم بما يلي تنقلمن أجل تقليل مخاطر اإلصابة الخطيرة أثناء ال : 

من أننا نحتفظ بسجالت محدثة، بما في ذلك بطاقة الهوية القطرية، لجميع السائقين ومراقبي الحافالت الذين  التأكد  •

 يعملون في الحافالت التي يستخدمها أطفالنا؛

 التأكد من أن الحافالت المستخدمة مزودة بأحزمة أمان عاملة لكل طفل؛  •

وكية منهم أثناء استخدام خدمة الحافالتالتأكد من أن جميع أطفالنا على دراية بتوقعاتنا السل • ; 

دعم موظفي الحافالت، بما في ذلك مراقبي الحافالت والسائقين من خالل تزويدهم بسجالت وسجالت سلوك   •

 لألطفال في حافلتهم؛ 

 ضمان الحفاظ على قيمنا في الحافالت من خالل تزويد موظفي الحافالت بمعلومات حول توقعاتنا ونهجنا ؛ •
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 متابعة أي مخاوف يشاركها أطفالنا أو موظفو الحافالت معنا ؛ •

 .راقب الحافالت بانتظام قبل المغادرة للتحقق مما إذا كان الموظفون واألطفال يتبعون إرشاداتنا المتفق عليها )أدناه(

 على االطفال بالحافله االلتزام بما يلي : 

  البقاء في مقعدهم المخصص •

ن حتى تتوقف الحافلةحافظ على ربط حزام األما •   

  ال تفتح أو تنحني أو ترمي أي شيء من النوافذ •

  استخدم كلمات لطيفة ونبرة لطيفة عند التحدث مع اآلخرين •

  احترام الموظفين والركاب اآلخرين في جميع األوقات

 على الباص : 

  يستخدم الموظفون كلمات لطيفة ونبرة لطيفة عند التحدث مع اآلخرين •

الموظفون الركاب اآلخرين في جميع األوقاتيحترم  •   

  يصر الموظفون على بقاء الجميع في مقاعدهم مع حزام أمان مثبت •

  يساعد الموظفون األطفال على ربط أحزمة األمان والتحقق من أن الجميع يضعون حزام األمان قبل المغادرة •

  يقود السائقون بحذر وال يخاطرون على الطرق •

خارج   الطالب مفتشة الباصيتم جمع األطفال من قبل موظفي الحافلة. عندما يكون الجميع جاهزين ، تقود في نهاية اليوم ، 

 .البوابة إلى الحافلة

 الرحالت  .4

  من أجل تعزيز تعلمهم. في   في مدرسة نيوتن الدولية ، الخليج الغربي ، نحن ملتزمون بتقديم رحالت ورحالت تعليمية ألطفالنا

ميتين في كل فصل دراسي ألننا نعتقد أنه من المهم جدا ألطفالنا الحصول على تجارب تعليمية حقيقية ، نقدم رحلتين تعلي

اخارج الفصل الدراسي مما يوفر فرصا للتفاعل مع المجتمع األوسع وتعميق فهمهم لمنطقتن . 

 

  زيارات التخطيط

من الضروري أن يتم التخطيط الرسمي قبل االنطالق. يتضمن ذلك النظر في المخاطر والصعوبات التي قد تنشأ ووضع 

ستتضمن دائما تقديم اقتراح رحلة إلى المدير / المنسق. يجب أن يكون   1االول والثاني  خطط لتقليلها ، لكن المرحلة 

 .للرحالت غرض تعليمي واضح حتى تتم الموافقة عليها

 

 المرحله الثانيه الثالث والرابع والخامس والسادس  

ورة.  ن اآلخرين مراقبة المخاطر طوال الزيارة واتخاذ اإلجراءات المناسبة حسب الضن في  يجب عىل قائد المجموعة والمشر

 :يجب عىل قائد المجموعة / منظم الرحلة مراعاة العوامل التالية

يتم فيه القيام بهنوع الزيارة / النشاط والمستوى الذي  •   

  الموقع والطرق ووسائل النقل •
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ن  • افيي  ن اإلشر ة ومؤهالت الموظفي    كفاءة وخبر

ن إىل التالميذ •   نسب المعلمي 

  لياقة أعضاء المجموعة وكفاءتهم ومزاجهم ومدى مالءمة النشاط •

  االحتياجات التعليمية أو الطبية الخاصة للتالميذ •

  جودة ومالءمة المعدات المتاحة •

  الظروف الموسمية •

  إجراءات الطوارئ •

ي االستمرار •
ن
  كيفية التعامل عندما يصبح التلميذ غب  قادر أو غب  راغب ف

ورة مراقبة المخاطر طوال الزيارة •   ضن
 
  

  نموذج تقييم المخاطر

 

 

ي يجب أن تشكل جزءا من مرحلة التخطيط ما يلي 
 :تشمل االعتبارات األخرى الت 

 ترتيب التواصل ▪
ن للطالب نسبة  ▪ المراقبي   
  تدابب  الطوارئ للتغيب  القرسي للخطة أو العودة المتأخرة ▪
  معلومات لآلباء واألمهات ▪
  إعداد التالميذ ▪
 ترتيبات الحاالت الطارئه  ▪
ي وقت مبكر  ▪

ن
 ترتيبات إرسال التالميذ إىل منازلهم ف
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  التخطيط الماىلي 

معلومات مبكرة حول تكلفة الرحلة. يجب إعطاء اآلباء الوقت  يجب عل قائد المجموعة التأكد من أن اآلباء قد كتبوا 

ي للتحضب  ماليا للرحلة
ن
 .الكاف

 إسعاف أوىلي 

ي أي رحلة ، يجب أن يكون لدى قائد المجموعة معرفة عملية جيدة باإلسعافات األولية والتأكد من أخذ صندوق  
ن
ف

 .إسعافات أولية مناسب

 االسعافات االوليه المقدمه : 

إسعافات أولية مجهز بشكل مناسبصندوق  ▪   
ن ليكون مسؤوال عن ترتيبات اإلسعافات األولية ▪  شخص معي 

 
 

 يجب وضع اعتبارات اخرى تحت النظر بما يخص االسعافات االوليه : 

ي المجموعة وطبيعة النشاط عداد األ  ▪
فن  

 
اف  المسؤوليات -اإلشر  

ي جميع 
ن يجب أن يفهم المعلمون أدوارهم ومسؤولياتهم فن األوقات. عىل وجه الخصوص ، يجب أن يكون جميع المعلمي 

اف أوثق  .عىل دراية بأي تالميذ قد يحتاجون إل إشر

  1:1ذوي صعوبات التعلم يجب ان يكون لكل طالب مراقب للطالب  •

8معلم / بالغ واحد عىل األقل لكل  •  

  يجب إجراء عد منتظم لرؤوس التالميذ ، خاصة قبل مغادرة أي مكان •

ىل قائد المجموعة تحديد نقاط التقاء وإخبار التالميذ بما يجب عليهم فعله إذا انفصلوا عن يجب ع •
  المجموعة

ن التأكد من أنهم ليسوا وحدهم مع تلميذ حيثما  • ن والكبار ، يجب عىل جميع المعلمي  لحماية كل من المعلمي 
  أمكن ذلك

ن من قبل قائد الم • ن المحتملي  في  ي مرحلة مبكرة من عملية يجب تقييم مدى مالءمة المشر
جموعة والمنسق فن

 .التخطيط

ن ، فهم أدوارهم  • ن ومساعدي الوالدين / المتطوعي  ي ذلك المعلمي 
ن ، بما فن يجب عىل جميع المساعدين البالغي 

اف   فون عىل دراية بأي تالميذ قد يحتاجون إل إشر ي جميع األوقات. يجب أن يكون المشر
ومسؤولياتهم فن

ي جميع األوقات أوثق. يحتفظ 
المعلمون بالمسؤولية عن المجموعة فن . 

ي جميع األوقات  •
ي الزيارة فن

ن فن ن المشاركي   .احمل قائمة بجميع التالميذ والبالغي 
يظل المعلم المسؤول مسؤوال عن التالميذ حتى عندما ال يكون عىل اتصال مباشر بهم. يجب أن يكون من  
 .السهل التعرف عىل التالميذ ،
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  المشاركه 

ح  .يجب عىل المعلم المسؤول التأكد من أن التالميذ قادرون عىل القيام بالنشاط المقيى

ي منها
ي إكراههم عىل القيام بأنشطة لديهم خوف حقيقى

 .وال ينبغن

ي سحب التالميذ الذين يكون سلوكهم من النوع الذي يجعل المعلم المسؤول قلقا عىل سالمتهم، أو سالمة اآلخرين،
 وينبغن

ل مبكرا. يجب إخبار اآلباء  ن ي إرسال هؤالء التالميذ إل المين
من النشاط. يجب عىل المعلم المسؤول النظر فيما إذا كان ينبغن

ل بأمان ومن سيتحمل التكلفة ن  .والتالميذ قبل الزيارة بإجراءات التعامل مع سوء السلوك ، وكيف سيتم إعادة التلميذ إل المين

  معلومات للتالميذ

 المعلم المسؤول أن يقرر كيفية تقديم المعلومات ، ولكن تأكد من أن األطفال يفهمون معلومات السالمة  يجب عىل
 .األساسية
 
 :  :عل الطالب ان يفهموا التاىلي
 

  أهداف وغايات الزيارة / النشاط •

  معلومات أساسية عن المكان المراد زيارته •

اتباع القواعدكيفية تجنب مخاطر محددة ولماذا يجب عليهم  •   

  لماذا يتم تطبيق احتياطات السالمة  •

  ما هو مستوى السلوك المتوقع من التالميذ •

  السلوك الشخصي واالجتماعي المناسب وغب  المناسب •

  من المسؤول عن المجموعة •

ب منك أي شخص من خارج المجموعة •   ماذا تفعل إذا اقب 

  إجراءات االلتقاء •

المجموعة ماذا تفعل إذا انفصلت عن  •  
 
 النقل والتالميذ 

ي ذلك
ن
ي الزيارة بقواعد السالمة األساسية بما ف

ن
 :يجب توعية التالميذ الذين يستخدمون وسائل النقل ف

 
 

ي الوقت المحدد وانتظر ال •
ن
ي مكان آمن  باصالوصول ف

ن
ف   

عند وصوله  باصال تترسع نحو ال •   

ي وسائل النقل  رحلهارتد حزام األمان وابق جالسا أثناء ال •
ن
ف   

ي القيادة •
ن
  ال تعبث أبدا بأي من معدات السيارة أو أدوات التحكم ف

  يجب أال تسد الحقائب الممرات أو تسبب عوائق •

ول من ال • ن متحرك باص وهو ال تحاول أبدا الصعود أو البن   

باصال تتكئ أبدا أو ترمي األشياء من نافذة ال •   

  ال تركع أو تقف عل المقاعد أبدا •

تزعج السائق أو تشتت انتباهه أبداال  •   

ف •  إذا شعرت بتوعك ، أخبر المعلم أو المرسر
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  التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية والطبية الخاصة

ي إيالء اهتمام خاص  
ي بذل كل جهد ممكن إلدراج التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية أو الطبية الخاصة. وينبغن

وينبغن

اف المناسبة، وقد  ي مرحلة التخطيط لنسب اإلشر
ن
يلزم اتخاذ تدابب  أمان إضافية ف . 

 

 يجب مراعاة العوامل التاليه : 

ي النشاط واالستفادة منه؟  •
ن
 هل التلميذ قادر عل المشاركة ف

ن التلميذ من المشاركة بمستوى مناسب؟  •  هل يمكن تكييف النشاط لتمكي 

ورية؟  •  هل ستكون الموارد اإلضافية / المختلفة ضن

ا • وريا؟ هل سيكون اإلشر ي ضن
ن
ف اإلضاف  

 
تيبات المناسبة لضمان   SEN يجب عل المعلم المسؤول مناقشة الزيارة مع أولياء أمور تالميذ للتأكد من وضع الب 

 .سالمتهم

 

  التالميذ ذوي االحتياجات الطبية

فون عل الزيارات عل دراية باالحتياجات الطبية   ن الذين يرسر للتلميذ وأي إجراءات طبية  يجب أن يكون جميع المعلمي 

ن   .طارئة. إذا تعذر ضمان سالمة التلميذ ، فقد يكون من المناسب أن تطلب من الوالد مرافقة طفل معي 

 :يجب أن يطلب من اآلباء توفب  

  تفاصيل الحاالت الطبية •

ي حاالت الطوارئ •
ن
  أرقام االتصال ف

ي ذلك   •
ن
تعليمات حول الجرعة / األوقات( وإذن الوالدين إلدارته تفاصيل مكتوبة عن أي دواء مطلوب )بما ف   

  إذن الوالدين إذا احتاج التلميذ إىل إعطاء الدواء الخاص به أو اتفاق عل قيام المعلم بإدارته •

  معلومات عن أي حساسية / رهاب •

  معلومات عن أي متطلبات غذائية •

ي استخدام المرحاض •
ن
  معلومات عن أي صعوبات ف

ل الوالدي • ن ن وأرقام الهواتف النهارية والعنوان مبن  
 

ن عل الزيارة الفرصة للتحدث عن أي مخاوف قد تكون لديهم بشأن قدرتهم عل   في  ن المرسر يجب إعطاء جميع المعلمي 

 .دعم الطفل. يجب طلب مساعدة إضافية إذا لزم األمر

ن بشأن ما إذا كان بإمكانهم توفب  سالمة  ي رحلة بسبب حالة  إذا كان المعلمون قلقي 
ن
التلميذ أو سالمة التالميذ اآلخرين ف

 .طبية ، فيجب عليهم طلب المشورة الطبية العامة من عيادة المدرسة أو والدي الطفل
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 التواصل مع أولياء األمور 

ي ذلك
ن
حة بما ف  :يجب تزويد أولياء األمور بتفاصيل مكتوبة عن الزيارة المقب 

  مواعيد الزيارة •
  أهداف الزيارة •

يجب أن يكون الوالدان قد وافقا على مقابلة طفلهما عند العودة -أوقات المغادرة والعودة  •   

  طرق الترحيل ، بما في ذلك اسم شركة الباصات •
  حجم المجموعة ومستوى اإلشراف •
  تفاصيل توفير االحتياجات التعليمية أو الطبية الخاصة •

  إجراءات التالميذ الذين يمرضون •
القادة والموظفين اآلخرين وغيرهم من البالغين المرافقينأسماء  •   

  تفاصيل األنشطة المخطط لها •
معايير السلوك المتوقعة )قد تأخذ هذه المعلومات شكل مدونة قواعد السلوك التي يجب على اآلباء التوقيع  •

 (عليها

  ما يجب على التالميذ عدم القيام به في الزيارة أو إعادته •
  تفاصيل التأمين •

  المالبس والمعدات التي يجب أخذها •

 المال الذي يجب أخذه •
تفاصيل عن تكلفة الزيارةو   •   

 موافقة االهل 

ي مدرسة  
ن
ي تشمل التالميذ ف

يجب عل قادة المجموعة الحصول عل الموافقة عل جميع الزيارات خارج المدرسة الت 

ي   نيوتن الدولية ، الخليج الغربر

 

اف  والمتابعه .5  االشر

 الهدف 

ي 
ك لجميع المسائل ذات الصلة؛ وأيضا استمرارية الممارسة فن اف عىل األطفال هو توفي  فهم مشيى والغرض من سياسة اإلشر

اف أيضا   . يجب أن يكون لسياسة اإلشر ن ي حماية رفاهية كل من األطفال والموظفي 
جميع أنحاء المدرسة ، مما سيساعد فن

اط. ال يمكن لألطفال قبول مسؤولية أكير عن أفعالهم إال إذا كانوا عىل دراية بمعايي  العمل. يجب أن باالنضبفوائد تتعلق 
ي حدود قدراتهم عىل قبولها وعدم تعريضهم أو اآلخرين 

ي نمنحها لهم هي فن
ن عىل التأكد من أن المسؤوليات التى نكون حريصي 

ي توقعاتنا
ن فن   .للخطر من خالل كوننا غي  واقعيي 
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 التلخيص

ي الخدمة 6:40تتول المدرسة مسؤولية األطفال من الساعة  ▪
صباحا. من ذلك الوقت يجب أن يكون المعلمون فن . 

صباحا ، وبالتالي يتم إبالغ أولياء األمور   6:40ال تتحمل المدرسة المسؤولية عن أي أطفال يتم إنزالهم قبل الساعة  ▪
مسؤوليتهم الخاصةبأنهم يفعلون ذلك عىل  . 

اف عىل األطفال ▪ ن هي اإلشر ن المناوبي   .إن مهمة المعلمي 
ي جميع األوقات.   ▪

ي يتم تدريسها فن
ي أن يكون مع الفصل أو المجموعة التى

تتمثل المسؤولية األساسية لمعلم الفصل فن
اف. يجب أن يضمن اإلعداد الجيد وإدا ي وضع تركهم دون إشر

ي الفصل فن
ي وضع األطفال فن

رة الفصل ال ينبغن
ورة لمغادرة الفصل  .الدراسي أنه نادرا ما تكون هناك ضن

احة من العمل وما لم يكن هناك سبب وجيه ، مثل الطقس الحار الشديد ، يجب   ▪ يحتاج األطفال إل اسيى
ي الخارج

ات راحة فن  .تشجيعهم عىل أخذ فيى
ي نهاية اليوم الساعة  ▪

ظهرا  12:30يجب اصطحاب األطفال عىل الفور فن . 
اف عىل األطفال الذين لم يتم استالمهم عىل الفور حتى يتم اصطحابهم من قبل أحد أفراد أشهم أو  سيت ▪ م اإلشر

 .سائقهم وما إل ذلك
ي حالة قدوم شخص آخر غي  الشخص العادي ألخذ طفل )أطفال(  ▪

ل فن ن  سيتصل الموظفون دائما بالمين

المدرسةقبل    

يجب أن يكون الموظفون في الخدمة الوقت،صباحا. من ذلك   6:40تتولى المدرسة مسؤولية األطفال من الساعة   ▪ . 
 ..يتواجد موظفو األمن عند البوابة الرئيسية لضمان دخول األطفال وعدم خروجهم مرة أخرى ▪
حان وقت التشكيلة متبوعة بالنشيد الوطني  صباحا، 7في الساعة   ▪  
صباحا متأخرين ألن هذا هو الوقت الذي يتم فيه إغالق السجالت  7:15ن يصلون بعد الساعة يعتير األطفال الذي ▪ . 
 .تحديث سجالت إخالء الحرائق الخاصة بهم فور وصول الطفل إلى المدرسة / TA يجب على معلم ▪
سيتخذ فريق القيادة قرارا بشأن وقت اللعب الذي سيتم اتخاذه في الفصول الدراسية. أثناء   السيئة،في الظروف الجوية  ▪

يكون معلمو الفصل وموظفو الدعم مسؤولين عن اإلشراف على األطفال الداخلية،فترات الراحة  . 

احة الخارجية   واجبات االسب 

 

اف عىل  ي اإلشر
ن فن ن المناوبي  األطفال مع إيالء االعتبار الواجب للقواعد المتعلقة بوقت الراحة والسلوك  وتتمثل مهمة المعلمي 

ي الملعب
 .فن

ي حالة اإلخالء الطارئ ▪
ي أي وقت دون إذن الوالدين و / أو المدير أو فن

 .يجب عدم السماح لألطفال بمغادرة المدرسة فن
هم الحفاظ عىل معايي  مقبولة للسلوك  ويتحمل الموظفون المناوبون مسؤولية رصد السلوك واإلبالغ عنه، ويتوقع من ▪

ف بحقوق األطفال  .تعيى
الموظفون المناوبون هم النقطة المرجعية األول لألطفال الذين يعانون من مشاكل أو إصابات طفيفة. ال يتوقع من  ▪

ي حالة الطوار 
ئ( ،  األطفال الحضور إل المدرسة الرئيسية ألي سبب من األسباب )بخالف استخدام المراحيض أو فن

 .دون إذن من المعلم المناوب 
ومن الضروري أن يكون الموظفون المناوبون في الخدمة على وجه السرعة. مهمة التواجد في الخدمة لها األسبقية  ▪

  متوقعة،على جميع األنشطة األخرى. إذا لم يكن من الممكن أن يكون أحد الموظفين في الخدمة بسبب ظروف غير 
لتغطيةفيجب إبالغ فريق القيادة على الفور حتى يطلب من مدرس آخر ا . 
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تقع على عاتق فريق التمريض )العيادة( مسؤولية تسجيل اإلصابة  التسجيل، في حالة وقوع حادث أو إصابة تتطلب 
 .واالتصال بالوالدين وفقا لذلك

فمن مسؤولية هذا المعلم الترتيب لزميل آخر لتولي الواجب بدال   واجبه،إذا علم المعلم أنه لن يكون في المدرسة في يوم  ▪

وإذا لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي إبالغ المنسق من ذلك. .Games/P.E. etc. 

 :تقع عل عاتق المعلم مسؤولية ما يلي 

ايدة مثل ال ▪ ن ي تقدم مخاطر ميى
بية البدنية  لعبتقييم المخاطر قبل بدء الدروس التى ي الهواء الطلق أو دروس اليى

فن . 
وليس لديها أي مخاطر إضافيةالتأكد من أن بيئات التدريس الخاصة بهم مناسبة للغرض  ▪ . 
 .التأكد من أن األطفال مناسبون للتعلم اآلمن ▪

 :يجب أن يكون لدى األطفال

  األحذية الصحيحة ▪
  مالبس مناسبة ▪
  الساعات تحتاج إىل إزالتها ▪
ب ▪  لحصول عل مياه الرسر

 

 مسؤوليات وواجبات األطفال 

يجب أن تكون السالمة اعتبارا رئيسيا. لن يكون من المناسب أن يشارك   للتالميذ،عند تخصيص الوظائف / المهام  ▪
 .األطفال في توصيل األجهزة الكهربائية بالتيار الكهربائي ما لم يتم اإلشراف عليهم مباشرة

ي الفصول   ▪
ي ترك األطفال فن

ة عىل األطفال الذين يقومون بوظائف / مهام. ال ينبغن ف المعلم مباشر يجب أن يشر
اف معلم الفصل الدراسية احة دون إشر خالل أوقات االسيى . 

على جميع األطفال واجب مغادرة المبنى على الفور خالل وقت االستراحة ويجب أن يدركوا أنه بمجرد مغادرتهم   ▪
يجب أال يعودوا إال إذا كان ذلك للذهاب إلى المرحاض المبنى، . 

ة المعلم الذي يطلب منهم القيام بذلك ويجب  األطفال الذين يتوقع منهم البقاء إلنهاء العمل هم مسؤولي ▪
اف عليهم   .اإلشر

 

 المراحض  .5

نقدر أهمية توفير مرافق مراحيض نظيفة لموظفينا وأطفالنا باستمرار طوال اليوم.   الغربي، الخليج  الدولية،في مدرسة نيوتن 
تحتوي كل فيال على عضو معين من موظفي التنظيف الذين يقومون بمسح األرضيات بانتظام والحفاظ على المستوى المتوقع 
 من النظافة
 
  أهدافنا
 

ي وصولهم إل المراحيض •
 .يشعر األطفال بالراحة والثقة فن
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 .لتقليل الحوادث  •
ان يتم مقاطعة وقت التدريس وتركيز الفصل ونحاول التقليص من ذلك ال يجب  •  . 
بإمكانية الوصول   اإلعاقة، مثل  األمد،سواء كانت مؤقتة أو طويلة  الموثقة،يتمتع األطفال ذوو االحتياجات الطبية  •

 .المناسب إلى المراحيض دون الحاجة إلى إزعاج تعلم اآلخرين
 .المراحيض عملية ونظيفة صحيا باستمرار طوال اليوم •

 
 

 
 التنفيذ
 

ي   •
احة وأثناء وقت الغداء وقبل التجمع والمغادرة فن يتم تذكي  األطفال بزيارة المرحاض قبل المدرسة وأثناء االسيى

 .الرحالت 
فإنهم يثبطون التالميذ عن  وتذكيرهم،نظرا ألن البالغين يتوقعون من األطفال استخدام المراحيض في هذا الوقت  •

 .مغادرة الفصل في غضون فترة زمنية قصيرة بعد فترات الراحة هذه
في كل مناسبة  يتوقع من األطفال أن يسألوا المعلم عما إذا كانوا بحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض بين هذه األوقات.  •

على الرغم من أنه سيتم تذكيرهم بالحاجة إلى االستفادة من أوقات االستراحة.    بذلك،سيتم منحهم اإلذن للقيام  تقريبا،
حتى ينتهي مكون التدريس في الفصل أمكن، إن  االنتظار،قد يطلب البالغون من الطفل  . 

من المتوقع أن يحاولوا تنظيم اوقاتهم في زياراتهم   ال،األطفولكن مع نضوج  مرنا،يكون األمر  األولى،في السنوات  •
، دون تذكير الفرصةللمرحاض في أوقات  . 

يصبح عند االستاذ فكره   الدراسة،عندما يطلب الطالب الذهاب الى المرحاض لتجنب عمل الواجبات او لاللتهاء عن  •
على االستاذ ان يعرف التعامل ومنع هؤالء الطالب ويصبحعن هؤالء الطالب    

يمكن االتصال بالوالدين لمناقشة ما إذا كانت هناك مشكلة طبية تحتاج    متكرر، عندما يزور األطفال المرحاض بشكل   •
 .إلى تحديد ودعم 

تخدام  يتم منح عدد قليل من األطفال الذين يعانون من حاالت طبية معروفة )أو مشاكل مؤقتة( اإلذن باس •
ن معلم الفصل وأولياء األمور والتلميذ )عند االقتضاء( ورة. سيتم االتفاق عىل ذلك بي   .المرحاض عند الضن
 

 
 

 الصحه والسالمه  .6
 

 لجنة الصحة والسالمة 

 

ون   يحتوي أي مكان عمل عىل مناطق يجب التحكم فيها لتجنب وقوع حادث أو إصابة لألشخاص الذين يعملون أو يحضن

المدارس ال تختلفهناك.  . 

ي توفي  بيئة عمل صحية وآمنة
 .يعتقد ويست باي أنه من المهم أن يشارك موظفو المدرسة فن

 

 االهداف

ي الزيارات   ▪
ي المدرسة وفن

ن والتالميذ فن اف عىل الصحة والسالمة العامة للموظفي  هذه اللجنة مسؤولة عن اإلشر

 .التعليمية
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ي جميع مناطق ▪
المدرسة المختلفة إجراء فحوصات بيئية منتظمة فن . 

ي حاالت الحريق والطوارئ بشكل صحيح ▪
 .التحقق من اتباع جميع إجراءات اإلخالء فن

 .التأكد من وجود إجراءات صحيحة وآمنة وتحديثها لتسهيل سالمة جميع أصحاب المصلحة وزوار المدرسة ▪

وإدارة االزمات عند ظهورها والسالمة بالصحة المتعلقة الجديدةتقييم كل االجراءات  ▪   

 النوايا  

لمراجعة هذه السياسة التي تتم مراجعتها كل عامين على األقل. توجه السياسة المدرسة والمدير للحفاظ على مكان عمل آمن  

   والزوار. المسؤولياتوصحي مع ظروف عمل جيدة في الخليج الغربي لجميع الموظفين والطالب 

 المدير 

وفي غيابهم   (،المنسق غيابه،مة عن ترتيبات الصحة والسالمة داخل المدرسة على عاتق المدير )وفي حالة تقع المسؤولية العا

 .رئيس لجنة الصحة والسالمة

: السالمةنقاط لفحوصات   

يتم توجيه لجنة الصحة والسالمة إلجراء عمليات تفتيش منتظمة للسالمة في جميع أنحاء المدرسة. تقع مسؤولية انتظام 

عمليات التفتيش أو الشيكات هذه على عاتق اللجنة. يتم إجراء المزيد من الفحوصات من قبل فريق صيانة المدرسة وسنويا من  

 .قبل الدفاع المدني

 الموظفون 

تقع على عاتق جميع الموظفين في الخليج الغربي مسؤولية التعاون لتحقيق مكان عمل صحي وآمن والعناية المعقولة بأنفسهم 

الذي سيقوم بكتابتها في  المنسق،يجب لفت انتباه المدير /  والسالمة،رين. عندما يالحظ الموظف مشكلة تتعلق بالصحة واآلخ

 .ملف الصيانة

 االجراءات

 السالمة من الحرائق 

يراجع الخليج الغربي إجراءات السالمة من الحرائق سنويا. هناك خطط إخالء مفصلة منشورة في جميع الفيالت وكذلك 

فصول الدراسية. يتم تحديثها سنويا. تضمنت خطط المدرسة أيضا نقاط إطفاء حريق داخل الفلل. يتم فحص معدات السالمة  ال

من الحرائق من قبل شركة خاصة سنويا. يتم عقد ممارسات إخالء السالمة من الحرائق بشكل فصلي ويتم االحتفاظ 

يكون لدى الموظفين واألطفال منطقة إخالء مخصصة ويتم تدريب  حريق،بالمالحظات حول هذه الممارسة. في حالة نشوب 

 الموظفين على العمل كحراس. سيقوم المنسق بالتشاور مع رئيس األمن باستدعاء فرقة اإلطفاء.الحوادث 

. دورهم هو تنسيق ترخيص وذوو يوجد في موقع المدرسة االبتدائية ورياض األطفال عيادتان يعملن بها ممرضات مدربات 

المدرسة.   ج وإدارة الحوادث داخل مواقع المدرسة. كل يوم يتم استالم سجل لعالجات الطالب من العيادات من قبل إدارةعال

إلى المنزل مع الطالب بعد تعامل الممرضات مع حادث أو إصابة. يتم إبالغ اآلباء دائما   يتم إرسال نماذج ملف صحي

إلى عالج ال تستطيع العيادات تقديمه.بالحوادث ويتم استدعاؤهم لدعم أي طفل يحتاج   
 

 اإلبالغ عن المخاطر 

. ومن ثم تقع عىل عاتق المدير/المنسق مسؤولية  ن ي كال الموقعي 
ن مسؤولون عن اإلبالغ عن المخاطر فن جميع الموظفي 

 .متابعة هذا اإلبالغ. تراقب لجنة الصحة والسالمة اإلجراءات المتخذة لمعالجة المخاطر
 

 السالمة الكهربائية 

يتم تسجيل المعدات الكهربائية في وحول موقع الفيال الذي يشكل حرم الخليج الغربي وتسجيلها من قبل كل من مسؤول  

المخازن وفريق الصيانة. يتوقع من جميع الموظفين فحص المعدات واألسالك بصريا قبل االستخدام واإلبالغ عن التلف.   
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ن طريق الصيانة واألجهزة مثل وحدات التكييف التي يتم تنظيفها وتفتيشها  يتم فحص موقع المدرسة ع ذلك،باإلضافة إلى 

بانتظام. يساعد فحص الموقع السنوي من قبل الدفاع المدني أيضا في تسليط الضوء على أي مشكالت محتملة في هذا المجال.  

ائدة. ال ينبغي إدخال أي معدات  لتجنب األسالك الز  التمديد، الحظة أنه يجب توخي الحذر مع اسالكيجب على الموظفين م

 كهربائية إلى المدرسة من المنزل دون اتفاق مسبق مع المدير )أو المنسق(.

 

 السيطرة على المواد الخطرة على صحة الموظفين والطالب 

التحقق  -والتعليم التنظيف والصيانة  -في الفصول الدراسية. يجب على جميع الموظفين ال تترك أي مواد تحمل عالمة خطر 

من اتباع التعليمات عند استخدام أي من هذه المواد. يجب مراقبة استخدام منتجات التنظيف بعناية وإدارة تخزينها في منطقة 

 آمنة.
 

 المعدات المدرسيه 

ي حالة عمل جيدة وتخزينها بأمان. يجب سحب 
ن مسؤولية التأكد من أن المعدات فن أي  تقع عىل عاتق جميع الموظفي 

 معدات معيبة من االستخدام وإبالغ اإلدارة المختصة باستخدام النماذج الصحيحة. 

 

 تجدر اإلشارة إىل النقاط التالية حول المعدات: 

 

ي درج أو إعادتها إل المخزن عندما ال تكون قيد  -الدباسات
ال يجب استخدامها من قبل األطفال ويجب دائما تخزينها فن

 .االستخدام

يجب استخدام الموارد التي يمتلكها الخليج الغربي بشكل صحيح وتعليم األطفال تحت إشراف   - والديكور  الهندسةمعدات 

 .كامل

الساللم - إذا تم استخدام الساللم  المحمولة في المدرسة،  فيجب ضبطها حيث ال يلعب األطفال أو يعملون. ينصح المعلمون  

لكراسي أو الطاوالت عند إعداد شاشات العرضومساعدو المساعدة باستخدام ساللم المدرسة وليس ا . 

معدات الرياضة - المعدات الرياضية تحت رعاية واهتمام معلمي التربية البدنية في كال الموقعين. يتم توفير مرافق تخزين  

شراففيها. ال يسمح لألطفال بأخذ المعدات الرياضية من المخزن دون إ  PE محددة ويتوقع من المعلمين تخزين أي معدات . 

 

 الصحه والنظافه

 الدواء 

تتمثل سياسة الخليج الغربي في عدم إعطاء الدواء إال في حالة المرض المزمن بعد المناقشة والحصول على إذن من الوالدين.  

وطريقة  باإلصابةتم احضار تقرير من المشفى  إذااال   إدارة الدواء في حاالت مرض السكريلن تقوم ممرضات المدرسة ب

ذات   نماذج العالجعندما يتم توقيع   المثال،، على سبيل لوضع خطه للعالج  البشريةمع ادارة الموارد  االجتماعويتم   العالج

به العيادات  لن يتم إجراء العالج من قبل ممرضات العيادة.  كل ما تقوم  .،الصلة ومعالجتها من قبل قسم الموارد البشرية

المدرسية المتعلقة باألدوية يعتمد على توجيهات من هيئة الصحة القطرية. يتم تسجيل األطفال الذين يوصى بالعودة إلى المنزل  

اإلدارة   بعد اإلصابة أو المرض في تقرير يومي إلى المدير وكتابته في دفتر سجالت العيادة. يتم تسجيل غياب الطفل من قبل 

.  يتم تجميع العالجات والمسائل الصحية المختلفة التي تتعامل معها العيادات في تقرير شهري يتم  الغيابوإبالغ المعلم ب

 .تقديمه إلى هيئة الصحة

 
 

 التدخين للموظفين 
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تطبق منطقة الخليج الغربي سياسة صارمة لمكافحة التدخين داخل مباني وأراضي المدرسة. يطلب من الموظفين الذين  

م فترات الراحة للخروج من األرض للتدخين. يدخنون استخدا  

 

 النظافة الصحية 

تقع على عاتق موظفي النظافة مسؤولية مراقبة نظافة المباني. يتم تجميع تقرير يومي وتقديمه إلى الموارد البشرية يشهد على  

النظافة الجيدة لدى األطفال. يتم  نظافة المراحيض والمناطق العامة في المدرسة. جميع الموظفين مسؤولون عن تشجيع عادات 

 التركيز على غسل اليدين. 
 

   بالمدرسة لحيوانات ا

 -ال يتم تشجيع الحيوانات كحيوانات أليفة في الفصول الدراسية في الخليج الغربي. قد يتم االحتفاظ ببعض المخلوقات الصغيرة 

الحصول على إذن ألي أليف في الفصل الدراسي  السالحف أو الطيور أو األسماك. تقع على عاتق ممارس الفصل مسؤولية 

 .والتأكد من رعاية الحيوان أو السمكة أو الطائر وإزالته بأمان في نهاية كل فصل دراسي

 

 االمن والحراس 

  24يتم تشجيع جميع الموظفين والطالب على أن يكونوا على دراية بالغرباء في المبنى. حتى مع وجود حراس أمن على مدار 

سيصل الزائر أحيانا إلى المدرسة. إذا كان    الغربي،في كال موقعي الخليج  ساعة،   24يرات مراقبة على مدار ساعة وكام

فيجب استجوابه حول حقه في التواجد على الموقع.   (،الزائر غير معروف أو ال يظهر حبال معتمدا )الحرم الجامعي االبتدائي

ليوم الدراسي. يتم التحكم فيها من قبل األمن. ينصح الموظفون الذين  يوجد في المدرسة نقطتا وصول مفتوحتان فقط خالل ا

يبقون في وقت متأخر في المدرسة بإبالغ األمن. يجب اإلبالغ عن أي عمل من أعمال العنف أو اإلساءة تجاه أحد الموظفين 

الذي سيتخذ اإلجراء المناسب.  المدير،إلى   
 

 المقاول 
ن خارجيين لتسهيل أعمال اإلصالح أو الصيانة.  ويتوقع من جميع المتعاقدين أن يبلغوا  غالبا ما تحتاج المدرسة إلى مقاولي

 .األمن حيث سيوجهون إلى الموظف المناسب الذي يشرف على زيارة الموقع للعمل

 

 

 

 

ن وسياسة الصحة والسالمة   الموظفي 

.  تشرف لجنة الصحة والسالمة بالمدرسة  ويقرأنهاالسياسة  التدريسيين،التدريسيين وغير  الموظفين،من المتوقع أن يفهم جميع 

إلى فريق   تقارير من خالل اجتماعاتهم  الغربي. سيقدمون  الخليج  للتطوير في مجال الصحة والسالمة في  العام  على االتجاه 

 .اإلدارة العليا للمدرسة عن أي إجراءات مطلوبة لضمان أن المدرسة بيئة عمل آمنة
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