Опазване на децата
Тази брошурка обяснява:
Четирите категории на увреждане и/или
насилие над децата.
Какво прави вашето училището, за да
закриля децата от вреда и/или насилие.

Полезни контакти
Винаги се обръщайте към директора на
училището или учителя, отговарящ за закрилата
на децата, ако имате опасения за безопасността
на дете.

Опазване на децата:
Закрила на децата в образователната система

Открийте името на учителя, отговарящ за
закрилата на децaта.

Какво трябва да правите вие като родител,
за да може детето ви да се възползва
максимално от училищния живот.

Отговорникът за закрилата на децaта в моето
училище е: ______________________________

С кого да се свържете за допълнителна
информация за закрила на децата в
образователната система.

Допълнителна информация за закрила на децата
в образователната система можете да намерите
на интернет страницата на Department of
Education (Отдел Образование).
www.deni.gov.uk
или страниците на петте Борда за образование и
библиотеките.
Belfast Education and Library Board
www.belb.org.uk
North Eastern Education and Library Board
www.neelb.org.uk
South Eastern Education and Library Board
www.seelb.org.uk
Southern Education and Library Board
www.selb.org
Western Education and Library Board
www.welb.org

Информация за родителите

Опазване на децата

Родителите

Закрила на децата от вреда и насилие
Всеки има за свое задължение да закриля децата
на възраст до 18 г. от вреда и насилие. Вредата
и/или насилието спадат в четири категории.
Занемаряване, което означава липса на грижи за
детето от страна на неговите родители. Това може
да се изразява в лоша хигиена или непълноценно
хранене, оставяне на детето без надзор и грижи
вкъщи, неводенето му на лекарски прегледи или
неизпращането му на училище.
Физически тормоз, който се изразява в
предумишлено причиняване на физическа болка,
побой или нараняване на детето.
Емоционален тормоз, който се изразява в
овикване на детето, използването на заплахи или
подигравки, с цел то да бъде сплашено, или да се
чувства нищожно или необичано. Ако детето е
свидетел на насилие между родителите или други
хора в неговия дом, това също е много вредно.
Сексуално насилие, което се изразява в оказване
на влияние, въвличане или насилване на детето
да гледа или участва в сексуални актове. Това
може да включва насърчаване на неприлично
докосване на тялото, каране на детето да гледа
порнография или насилване на детето или
непълнолетни младежи да се съгласяват да
участват в сексуални актове.

Родителите са най-важният хора,
които могат да закрилят своите
деца. Като родител, вие трябва
да:

Училищата
Децата трябва да се чувстват закриляни и
защитени от вреда и насилие, когато ходят на
училище. Учебната дейност ще им помогне да се
научат как те да се пазят и сами. В училищата се
водят уроци по опазване от наркотици и алкохол,
по пълноценно хранене, безопасност по улиците,
връзки с други хора, сексуално обучение и
опазване от тормоз.
На децата ще бъде обяснено какво да направят,
ако се опасяват от тормоз или насилие.
Щатният персонал във всички училища се
проверява от полицията, а лицата, работещи на
доброволни начала се обучават как да забелязват
признаците за насилие и мерките, които трябва
да вземат, ако те или друг член на персонала
имат опасения за дадено дете. Учителите,
отговарящи за закрилата на децата в училището се
наричат„Отговорници за закрилата на децата.“
Училището ще ви даде копие на своя правилник
за закрила на децата. В него се описват мерките,
които вие или училището трябва да вземете, ако
някой от вас има опасения за благосъстоянието на
дете. Това включва как да се документират тези
опасения и как те да се докладват на Социалните
служби или полицията.
Персоналът на училището ще се вслушва и работи
с родителите, за да са сигурни те, че детето се
чувства защитено и закриляно в училищната
обстановка.

Уведомите училището, ако
имате нужда от помощ или
подкрепа.
Се чувствате уверен да повдигнете
своите притеснения по отношение на
вашето дете.
Прочетете правилниците за Пасторски
грижи, Борба срещу тормоза на деца,
Положително поведение, Ползване на
Интернет и за закрила на децата.
Уведомите училището, ако детето ви
има специални здравословни или
образователни потребности.
Уведомите училището, ако съществуват
съдебни решения по отношение на вашата
безопасност или безопасността на вашето
дете.
Уведомите училището, ако има промяна в
обстоятелствата на детето, например, смяна
на адреса на местоживеене, смяна на името
или на родителя, отговарящ за детето.
Родители на деца в началното училище трябва да
уведомят учителя, ако има промяна в това кой ro
води и прибира от училище.
Родителите трябва да yведомят училището, ако
детето им ще отсъства и да се обадят отново
по телефона или изпратят бележка по детето,
когато то тръгне пак на училище. Това уверява
училището, че вие знаете за отсъствието.

