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November is “Child Safety” month. This month we will focus and raise awareness 

on children safeguarding and protection. At ASCS, our first and foremost priority is 

to keep your child safe and healthy; there are safeguarding posters in wellbeing 

channels across the school to remind students whom to contact regarding any 

concern related to safety and wellbeing.  

 

First, let’s understand the meaning of safeguarding. 

Safeguarding is the action that is taken to promote the welfare of children and 

protect them from harm. 

 

Safeguarding means: 

 Protecting children from abuse and maltreatment. 

 Preventing harm to children’s health or development. 

 Ensuring children grow up with the provision of safe and effective care. 

 Taking action to enable all children and young people have the best 

outcomes. 

 

Child protection is one part of the safeguarding process. It focuses on protecting 

individual children identified as suffering or likely to suffer significant harm. This 

includes clear and detailed child protection procedures on how to respond to 

concerns. Safeguarding children and child protection applies to all children up 

to the age of 18. 

 

During this month several activities will take place throughout the school to raise 

awareness among children and staff. Wellbeing sessions will include 

presentations on topics such as: Self-care, Child rights and responsibilities, Safety 

rules, and more. In addition, there will be discussions with the students, Staff 

training sessions, and awareness sessions with the parents 
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Here are a few key guidelines you as parents can take to protect your child 

online during the distance learning: 

1. Make sure they’re doing school work when they should be. 

2. Set parental controls on devices. 

3. Talk to your child about staying safe online. 

4. Agree rules on screen time 

5. Encourage off-screen activities 

 

We at ASCS, make every effort to provide an environment in which children feel 

safe, secure, valued, and respected. We want students to feel confident to talk 

to us if they are worried. We want them to believe they will be listened to. We 

recognize our moral and statutory responsibility to safeguard and promote the 

welfare of all children. 
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 بالمدرسة االمريكية لإلبداع العلمي الدمج فريق: اإلخبارية النشرة

 
المدرسة . في رعايتهمحماية األطفال ومستوى الوعي حول على رفع نوفمبر هو شهر "سالمة الطفل". هذا الشهر سوف نركز 

أولويتنا األهم هي الحفاظ على سالمة طفلك وصحته ؛  حيث توجد ملصقات حماية في قنوات الرفاهية  االمريكية لإلبداع العلمي 

 في جميع أنحاء المدرسة لتذكير الطالب بمن يمكنهم االتصال بشأن أي مخاوف تتعلق بالسالمة والرفاهية

 

 
 معنى الحماية: نوضح دعونا  أوالً ،

 
 الحماية هي اإلجراء الذي يتم اتخاذه لتعزيز رفاهية األطفال وحمايتهم من األذى.

 تعني الحماية:

 .حماية األطفال من اإلساءة وسوء المعاملة 

 .منع اإلضرار بصحة األطفال أو نموهم 

 .ضمان نمو األطفال مع توفير رعاية آمنة وفعالة 

 ين جميع األطفال والشباب من تحقيق أفضل النتائج.اتخاذ إجراءات لتمك 

 
حماية الطفل هي جزء من عملية الحماية وهو يركز على حماية األطفال الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون أو من المحتمل أن 

ف. تنطبق حماية يتعرضوا ألضرار كبيرة. يتضمن ذلك إجراءات حماية الطفل الواضحة والمفصلة حول كيفية االستجابة للمخاو

 عاًما. 18الطفل على جميع األطفال حتى سن  رعايةاألطفال و

 
 خالل هذا الشهر ، سيتم إجراء العديد من األنشطة في جميع أنحاء المدرسة لزيادة الوعي بين األطفال والموظفين. 

 ستتضمن جلسات الرفاهية عروًضا تقديمية حول موضوعات 

الطفل ومسؤولياته وقواعد السالمة والمزيد. باإلضافة إلى ذلك ، ستكون هناك مناقشات مع الطالب مثل: الرعاية الذاتية وحقوق 

 وجلسات تدريب للموظفين وجلسات توعية مع أولياء األمور

 
 عبر اإلنترنت أثناء التعلم عن بعد: أطفالهمفيما يلي بعض اإلرشادات األساسية التي يمكن أن يتخذها الوالدان لحماية 

 تأكد من قيامهم بالعمل المدرسي في الوقت المناسب.. 1

 ضبط الرقابة األبوية على األجهزة.. 2

 تحدث إلى طفلك حول البقاء آمًنا على اإلنترنت.. 3

 وافق على قواعد وقت الشاشة. 4

 تشجيع األنشطة خارج الشاشة. 5
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نبذل قصارى جهدنا لتوفير بيئة يشعر فيها األطفال  ،العلميالمدرسة االمريكية لإلبداع نحن في 
واالحترام. نريد أن يشعر الطالب بالثقة في التحدث إلينا إذا كانوا قلقين. نريدهم أن الحماية باألمان و

أنه سيتم االستماع إليهم. نحن ندرك مسؤوليتنا األخالقية والقانونية لحماية وتعزيز رفاهية  يتأكدوا
 جميع األطفال.

 
 

 

 

 فريق الدمج والدعم 

 المدرسة االمريكية لإلبداع العلمي مليحة

 
 

الحماية هي مسؤولية 

 الجميع


