
PARTNERSHIP
We will inform parents and carers
of any concerns about your child

and will help support them a
necessary.

PREVENTION
We will take positive action to

prevent children from suffering
through the development of an

open culture that informs
children of their rights and

encourages them to speak about
any concerns.

Pupils will also learn about
keeping themselves safe within

the curriculum.

CHILD/CHILD ABUSE
Physical and emotional abuse of
children by other children will be

dealt with through the school’s
Anti-Bullying Policy.

CHILD PROTECTION RECORDS
We will keep confidential child
protection records separately
from a pupil’s academic and

other school records.
A full copy of the schools

Safeguarding Policy is available.  SEPTEMBER 2019

PARENT FRIENDLY

SAFEGUARDING

POLICY



OVERVIEW

This Policy reflects the values
and philosophy of The British
School Madinaty in relation to
safeguarding.
 
We believe that all pupils
should remain safe and free
from harm. As such, we are
committed to playing a full
and active part in child
protection concerns.
Additionally, we as a school,
have   a duty to safeguard and
promote the welfare of
children and to have a
Safeguarding Policy.

PRINCIPLES

Children have a right to be
safe, to be listened to,
valued and respected.

Parents and Carers have a
right to be informed of any
concern regarding their
child.

Children are best
protected when parents
and school work together

All staff and volunteers are
given appropriate training
and support.

All   staff   and volunteers
are subject to rigorous
recruitment checks

PRINCIPLES INTO PRACTICE

Designated Safeguarding
Leads with responsibility
for safeguarding and child
protection
All staff are trained in Child
Protection awareness
annually
A parent friendly
safeguarding leaflet is
provided for families
The Safeguarding Policy is
available
The Safeguarding   Policy is
reviewed annually
GEMS oversees all matters
pertaining to safeguarding
policy and practice within
the school 
Safeguarding summaries
are provided to the GEMS
Board of Directors, and the
Chairman

In order to ensure children
are effectively protected at
BISM we have:



التعاون والمشاركة 
تقوم المدرسة بإخطار ولي أمر
الطفل أو القائم عىل رعايته بأية

مخاوف قد تنشأ حوله، مع تقديم الدعم

الالزم

الوقاية
تم اختيار المنهج التعليمي الذي يتم

تدريسه بالمدرسة

ليعمل عىل مساعدة الطالب بشكٍل
إيجابي في استيعاب حقوقهم،
وتشجيعهم عىل التحدث عن

كل ما قد يشعرون بعدم االرتياح حياله،
باإلضافة إىل الحفاظ عىل سالمتهم

إيذاء األطفال لبعضهم البعض

يتم التعامل مع وقائع األذى البدني
والنفسي من األطفال

تجاه أقرانهم بما يتوافق مع سياسة
المدرسة لمكافحة التنمر

بيانات حماية الطفل
 يتم االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة

 بحماية األطفال بشكل سري
ومنفصل عن ملفاته التعليمية أو أية

ملفات أخرى، ومتوفر لدينا نسخة

كاملة عن سياسة رعاية األطفال
وحمايتهم الخاصة بالمدرسة  SEPTEMBER 2019

سياسة رعاية

األطفال

وحمايتهم



المبادىء موضع التنفيذ

تعيين مسؤولين متخصصين عن
تفعيل ومتابعة سياسة رعاية

األطفال وحمايتهم للعمل عىل هذا
األمر بعناية شديدة

تدريب جميع العاملين سنوياً

وتوعيتهم حول سياسة حماية

األطفال

امداد أولياء األمور بمنشور صغير
ُمبسط حول هذا الموضوع

استحداث سياسة واضحة لرعاية

األطفال وحمايتهم ومراجعتها

لتحديثها بشكل سنوي
اشراف شركة جيمس للتعليم عىل

كل ما يتعلق برعاية األطفال

وحمايتهم في مدارسها في مصر
وحول العالم وعرض تقرير دوري
لمجلس إدارة جيمس للتعليم

ورئيسها

لضمان التأكد من أمن األطفال في 

 المدرسة البريطانية الدولية بمدينتي
قمنا باآلتي

المبادىء

من حق كل طفل أن يشُعر باألمان
واالحترام والتقدير وأن يُمنح الوقت

الكافي لالستماع إليه واستيعابه

من حق ولي األمر أو القائم عىل
رعاية الطفل أن يتم التواصل معه
بخصوص أي مخاوف أو مشاكل

تتعلق بالطفل

يُحقق التعاون المشترك بين

المنزل والمدرسة أفضل النتائج في
رعاية األطفال وحمايتهم

يحصل جميع العاملين والمتطوعين

عىل التدريب والدعم الالزم بخصص

حماية األطفال

يخضع جميع العاملين والمتطوعين

لضوابط دقيقة وصارمة عند

التعيين لضمان سالمة وأمان

األطفال في المدرسة

لمحة عامة

تعكس هذه السياسة فلسفة المدرسة  

البريطانية الدولية في مدينتي ومبادئها

 في التعامل مع رعاية األطفال

وحمايتهم

ً من إيماننا الشديد بحق كل وانطالقا

األطفال في األمان واالبتعاد عن أي

مسببات لألذى، يسعدنا المساهمة

بشكل فّعال في تحقيق ذلك وتوفير

بيئة آمنة لهم وذلك باإلضافة إىل كون

ذلك من صميم واجبنا كمدرسة تجاه

أبنائنا الطلبة.


