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ส่ วนที่ 1
คำนำและบริบท
ณ โรงเรี ยนนานาชาติรีเจนท์พทั ยา เราเชื่อว่าเด็กเป็ นความสาคัญหลักของทุกสิง่ อย่างที่เราทา ครอบครัว รี เจนท์ของเรามี
การเติบโต และในขณะที่เรามีการเติบโตเราได้ ดาเนินการหลายขันตอนเพื
้
่อเป็ นการรับประกัน และให้ คณ
ุ แน่ใจว่าลูกๆของคุณได้ รับ
ความปลอดภัยและมีความสุขที่โรงเรี ยนของเรา เรารู้วา่ การทางานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนเป็ นสิง่ จาเป็ น และเอกสารนี ้แสดงขันตอน
้
ต่าง ๆ ที่เราได้ ดาเนินการเพื่อให้ แน่ใจว่าลูกของคุณยังคงปลอดภัยและมีความสุข นี ้ไม่ได้ เป็ นเพียงความคาดหวังมันเป็ นสิง่ จาเป็ น ไม่
ว่าจะเป็ นขันตอนต่
้
างๆรวมทังมั
้ น่ ใจว่าผู้ที่เข้ ามาเยีย่ มชมหรื อแขกของโรงเรี ยนทังหมดได้
้
ลงชื่อ
เพื่อเข้ ามาในโรงเรี ยนที่หน้ าประตู
ทางเข้ า หรื อการฝึ กอบรมโปรแกรมการคุ้มครองเด็กอย่างเข้ มงวดให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนทุกคนได้ เข้ าในนโยบายและขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นการรับประกันความปลอดภัยของเด็กๆ
คูม่ ือฉบับนี ้จัดทาขึ ้นโดย NAE ทีแ่ สดงความชัดเจนถึงความคาดหวังที่ทา่ นจะได้ รับจากเรา หากคุณมีคาถามหรื อข้ อข้ องใจ
ใดๆเรายินดีรับฟั งทุกๆเสียงที่สะท้ อนกลับมา
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ ามา ณ. โอกาสนี ้ ที่ให้ การสนับสนุนนโยบายนี ้
Mr Grant Gillies
รักษาการแทนครูใหญ่
1.1 หลักการ ความเชื่อ และปรัชญาของเรา
ปรัชญาที่เป็ นเอกลักษณ์ของ NAE คือ 'ไปให้ ถึงฝั น' ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากความเชื่อและพันธะสัญญาของเราว่านักเรี ยน
ทุกคนของเราจะได้ รับการสนับสนุนให้ ตระหนักถึงความใฝ่ ฝั นโดยการเรี ยนรู้และเจริ ญรุ่งเรื องในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยที่สดุ
นักเรี ยนของได้ รับอานาจในการตัดสินใจด้ วยตัวเองและได้ รับการสนับสนุนโดยการเรี ยนรู้ ผ่านหลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถดูแลตัวเองให้ ปลอดภัย (เช่นผ่านการศึกษาส่วนบุคคล การศึกษาสุขศึกษาโครงการสุขภาพหรื ออื่น ๆ )
NAE และโรงเรี ยนของเราตระหนักดีวา่ การมีนโยบายการป้องกันและคุ้มครองเด็กไม่ได้ หมายความว่า จะไม่มีความเสีย่ งใด ๆ
ที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนของเราจะถูกตัดออก แต่เราคาดหวังว่าเจ้ าหน้ าที่การศึกษาของ NAE ทุกคนรวมทังพนั
้ กงานและอาสาสมัครใน
โรงเรี ยนของเราและผู้รับเหมาหรือเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรต่างๆที่มีห้ นุ ส่วนกับโรงเรี ยนของเรา มีความตระหนักว่านักเรี ยนมีความเสีย่ ง
หรื อถูกทาร้ าย และทาทุกอย่างเท่าที่จะเป็ นไปได้ ลดความเสีย่ งหรื ออันตรายต่อไป
เราตระหนักดีวา่ โรงเรียนของเราให้ ความสาคัญอย่างยิง่ ในการปกป้องนักเรี ยนของเรา
พวกเขาอยูใ่ นสถานะที่ดีที่สดุ ทีเ่ ราให้
ความใส่ใจและเป็ นห่วงกังวลในระดับต้ นๆ หรื อระบุความช่วยเหลือให้ กบั นักเรี ยนตลอดจนช่ว ยป้องกันไม่ให้ มีการลุกลาม ดังนัน้ NAE
และโรงเรี ยนของเราทังหมดโดยรวมยอมรั
้
บและปฏิบตั ิตามหลักการพื ้นฐานเหล่านี ้:
 สวัสดิการของเด็กเป็ นสิง่ สาคัญยิง่
และนักเรี ยนแต่ละคนมีสทิ ธิที่จะได้ รับความคุ้มครองจากอันตราย การถูกใช้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ และได้ รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเชื ้อชาติศาสนา ความสามารถ เพศ
หรื อวัฒนธรรม
 นักเรี ยนทุกคนต้ องได้ รับความปลอดภัยและรู้สกึ ปลอดภัยในโรงเรี ยน
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นักเรี ยนทุกคนมีสทิ ธิ์ที่จะได้ รับหลักสูตรที่หลากหลายและกว้ างขวางเพื่อช่วยให้ พวกเขาปลอดภัย
ผู้ใหญ่ทกุ คนในโรงเรี ยนต้ องมีความมุง่ มัน่ ในการปกป้องนักเรี ยนทีเ่ ราทางานด้ วย
เราทางานร่วมกับพ่อแม่ ผู้ดแู ลและหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ านอื่น ๆ เพือ่ เป็ นการรับประกันว่าเป็ นการปกป้องคุ้มกันของนักเรี ยน
คูม่ ือปฏิบตั ิของเราตังอยู
้ บ่ นหลักการคือ เพื่อ "ผลประโยชน์สงู สุดของนักเรียน"
นักเรี ยนทุกคนมีสทิ ธิได้ รับการคุ้มครองเท่าเทียมกัน
แต่เราตระหนักดีวา่ เราจาเป็ นต้ องทามากขึ ้นให้ กบั นักเรียนบางคน
เนื่องจากพวกเขาต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษทางการศึกษา ความพิการ เพศ ศาสนา หรื อรสนิยมทางเพศ

1.2 เป้าหมายและจุดประสงค์
NAE และโรงเรี ยนของเราทังหมดประสงค์
้
ที่
 จัดเตรี ยมความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมที่มีความสุขในระดับโลก เพื่อให้ สง่ เสริ มนักเรี ยนได้ เจริ ญเติบโตและเรี ยนรู้
 ร่างระบบและกระบวนการทังหมดที
้
่เราใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่านักเรี ยนยังคงปลอดภัยที่โรงเรี ยน
 สร้ างความตระหนักให้ กบั พนักงานทุกคนในประเด็นการคุ้มครองเด็ก และกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา
ในการรายงาน
กรณีที่อาจเกิดการล่วงละเมิด
 ระบุนกั เรี ยนที่กาลังทุกข์ทรมานหรื อ มีแนวโน้ มที่จะประสบอันตราย
 ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการสือ่ สารมีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานทุกคนในเรื่ องการคุ้มครองเด็ก /ประเด็น การป้องกัน
 กาหนดวิธีปฏิบตั ิที่มีประสิทธิภาพสาหรับพนักงาน / อาสาสมัครหรื อบุคคลที่สามที่พบปั ญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
เด็ก / การปกป้อง ที่ต้องติดตาม
 ทาความเข้ าใจอย่างชัดเจนกับทุกฝ่ ายรวมทังนั
้ กเรี ยนและบิดามารดา / ผู้ดแู ล เกี่ยวกับแนวทางในการปกป้องและคุ้มครอง
เด็กของเรา ด้ วยการให้ นโยบายที่ชดั เจน
1.3 ความรับผิดชอบและกรรมสิทธิ์ความเป็ นเจ้ าของ
นโยบายนี ้จะได้ รับการรับรองในระดับสูงสุดทังในโรงเรี
้
ยนของเราและในระดับองค์กร นโยบายดังกล่าวได้ รับการรับรองโดย
EXCO (Executive Committee) และลงนามโดย CEO นโยบายนี ้จะใช้ กบั หน่วยงานใดๆก็ตาม ทีม่ ีไม่ใส่ในการเข้ าถึงเด็กและ
เยาวชนผ่านการทางานของพวกเขาที่ทาร่วมกับโรงเรี ยนของ NAE และองค์กรใด ๆ มีสญ
ั ญาว่าจ้ างงานในโรงเรี ยนแห่งใดแห่งหนึง่
ของ NAE
เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นทุกระดับ พนักงานและครูของ Regents International School Pattaya มีความรับผิดชอบวันต่อวัน ในการ
สร้ างความมัน่ ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้ รับความปลอดภัย
1.4 คานิยาม
กำรปกป้อง
การปกป้องและส่งเสริ มสวัสดิการของเด็ก หมายถึงกระบวนการในการปกป้องนักเรี ยนจากอันตราย การป้องกันการด้ อยค่า
ของสุขภาพและการพัฒนาเพื่อให้ มนั่ ใจว่าเราพยายามทีจ่ ะปรับปรุงสุขภาพโดยทัว่ ไป และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของนักเรียนทุกคนในการ
ดูแลของเรา และทาให้ นกั เรี ยนทุกคนสามารถ
มีโอกาสในชีวิตทีด่ ีที่สดุ และเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่ได้ สาเร็ จ
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กำรคุ้มครองเด็ก
การคุ้มครองเด็กถือเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญในการปกป้องและกาหนดให้ เป็ นความรับผิดชอบในการปกป้องเด็ก ๆ ที่
กาลังทุกข์ทรมานหรื อมีแนวโน้ ม ที่จะได้ รับอันตรายอันเป็ นผลมาจากการถูกล่วงละเมิดหรื อถูกทอดทิ ้งละเลย
บันทึก
หากงานป้องกันของโรงเรี ยนของเราที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่ องการป้องกันไม่เหมาะสมหรื อกว้ างขวางเพียงพอ นักเรี ยนที่ระบุวา่
เป็ นกังวลอาจถูกยกระดับขึ ้นเป็ นอยูค่ วามเสีย่ งอันตรายอย่างมาก แม้ วา่ ปั จจัยภายนอกอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของโรงเรียน
อาจมีผลต่อนโยบายนี ้ แต่จดุ มุง่ หมายของนโยบายก็คือเพื่อให้ แน่ใจว่า NAE จะใช้ มาตรการใด ๆ เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้ เกิดเหตุการณ์นี ้
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ส่ วนที่ 2
2.1 เหตุผล
นโยบายนี ้มีการกาหนดหลักการและความคาดหวัง ตลอดจนขันตอนและกระบวนการต่
้
างๆซึง่ ต้ องนาไปปฏิบตั ิในโรงเรียน
ของ NAE และองค์กรทังหมด
้
นโยบายนี ้ยังอธิบายถึงขันตอนที
้
่ดาเนินการในการตอบสนองความมุง่ มัน่ ของเรา ในการปกป้อง
นักเรี ยน ทังในระดั
้
บโรงเรี ยนและระดับองค์กร
ระบุถึงบริ บทในระดับสากล NAE ความตระหนักและยอมรับความรับผิดชอบในการปกป้องนักเรี ยนทุกคน ภายใต้
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิเด็ก (1989) NAE ตระหนักถึงหน้ าที่ในการปกป้องนักเรี ยนของเราจากอันตราย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาระหน้ าที่ของ NAE และโรงเรี ยนของเราภายใต้ ข้อบังคับของสหประชาชาติตอ่ ไปนี ้:
ข้ อบังคับที่ 3 : ซึง่ ระบุวา่ ผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของเด็ก ๆ จะต้ องเป็ นความกังวลหลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับพวกเขา
ข้ อบังคับที่ 13 : ซึง่ ระบุวา่ เด็กมีสทิ ธิที่จะได้ รับและแบ่งปั นข้ อมูลตราบเท่าที่มนั ไม่ได้ เป็ นอันตรายต่อพวกเขาหรื อเด็ก
คนอื่น
ข้ อบังคับที่ 14 : ซึง่ ระบุวา่ เด็กมีสทิ ธิที่จะคิดและเชื่อในสิง่ ที่ตนต้ องการและปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาของตนเอง
ข้ อบังคับที่ 19 : ซึง่ ระบุวา่ เด็กมีสทิ ธิที่จะได้ รับความคุ้มครองจากความเจ็บปวดและการทารุณกรรม ทังทางร่
้
างกาย
และจิตใจ
ข้ อบังคับที่ 34 : ซึง่ ระบุวา่ รัฐบาลควรปกป้องเด็กจากการถูกนาไปแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ
ข้ อบังคับที่ 35 : ซึง่ ระบุวา่ รัฐบาลควรใช้ มาตรการทังหมดเพื
้
่อให้ แน่ใจว่าเด็ก ๆ จะไม่ถกู ลักพาตัว ขาย
หรื อการค้ ามนุษย์
ข้ อบังคับที่ 36 : ซึง่ ระบุวา่ เด็กควรได้ รับความคุ้มครองจากกิจกรรมใด ๆ ที่ใช้ ประโยชน์จากพวกเขา หรื ออาจเป็ น
อันตรายต่อสวัสดิการและการพัฒนาของพวกเขา
ข้ อบังคับที่ 36 : ซึง่ ระบุวา่ ว่าไม่มีใครได้ รับอนุญาตให้ ลงโทษเด็กด้ วยวิธีที่โหดร้ ายหรื อเป็ นอันตราย ทุกประเทศ
สมาชิกของสหประชาชาติได้ ลงนามในอนุสญ
ั ญาปี พ.ศ. 2532 ยกเว้ นสหรัฐอเมริ กา
ข้ อบังคับทังมวลของสหประชาชาติ
้
สามารถหาได้ จากลิงค์
http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
นอกจากความมุง่ มัน่ ของ NAE ที่มีตอ่ สนธิสญ
ั ญาของสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิเด็ก NAE ได้ ใช้ มาตรฐานการป้องกันที่กาหนด
โดยองค์กรคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ “การรักษาเด็กให้ ปลอดภัย” เทียบได้ กบั โรงเรี ยนในสหราชอาณาจักรคือ 'การรักษาเด็กให้
ปลอดภัยในการศึกษา' (กันยายน 2016) นโยบายนี ้ได้ รับการสนับสนุนโดยหลายหน่วยงานของสหราชอาณาจักรทีเ่ กี่ยวข้ องที่ทางาน
ร่วมกัน 2015
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายการให้ การปกป้อง / การคุ้มครองเด็ก ควรบรรจุรวมกับนโยบายการคัดสรรครูและพนักงาน และยึดนโยบายนี ้เป็ น
จรรยาบรรณวิชาชีพของลูกจ้ าง คาแนะนาของNAE สาหรับการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย นโยบายของ NAE ด้ านสังคมสือ่ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องกับนโยบาย
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ส่ วนที่ 3
3.1 ความรับผิดชอบในระดับองค์กรและระดับบุคคล
ขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่บริ หารระดับสูงของ นอร์ ดแองเกลีย
EXCO ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้อานวยการการการศึกษา มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบสูงสุดของพวกเขา
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าองค์กรและโรงเรี ยนภายใต้ การบริ หารงานของนอร์ ดแองเกลียทังหมด
้
เข้ าใจและปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้ รับจาก
นโยบายนี ้ และรวมถึงนโยบายการปกป้องที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ขอบเขตความรับผิดชอบของ ครูใหญ่ และทีมงานครูในระดับอาวุโส
ครูใหญ่ และทีมงานครูในระดับอาวุโสของแต่ละโรงเรี ยนจะ
 มีการตรวจสอบให้ แน่ใจ ว่ามีการใช้ นโยบายอย่างทัว่ ถึงในโรงเรี ยนของพวก รวมทังพนั
้ กงานและอาสาสมัครอย่างครบถ้ วน
 มีการจัดสรรเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อให้ ผ้ นู าด้ านการรักษาความปลอดภัยทีก่ าหนด (DSL) และหัวหน้ าแผนกรักษา
ความปลอดภัยที่ได้ รับมอบหมาย ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีการตรวจสอบให้ แน่ใจว่าวัฒนธรรมของโรงเรียน อานวยความสะดวกในการหยิบยก กรณีที่มีความน่าวิตก และ
ดาเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ
 มีการตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการบรรจุการความปลอดภัยในหลักสูตร
 มีการตรวจดูให้ แน่ใจว่าโรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัย
 มีการกาหนดนโยบายเฉพาะสาหรับโรงเรี ยนของตน จากนโยบายหลักนี ้
 มีตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการทาแผนผังของกฎหมายท้ องถิ่น คาแนะนาและหน่วยงานสนับสนุนได้ รับการบรรจุเพิ่มเติมใน
นโยบายฉบับนี ้ ของโรงเรี ยนที่กาหนดขึ ้นเอง
 มีเพียงใช้ เจ้ าหน้ าที่ทจี่ ะมีการติดต่อกับเด็กโดยตรง จึงจะนานโยบายการคัดสรรที่ปลอดภัยมาใช้
 จัดทาบันทึกการฝึ กอบรมทังหมดที
้
่ดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและคุ้มครองเด็ก การบันทึกการฝึ กอบรมนี ้
ควรมีให้ ผ้ ตู รวจสอบระหว่างการตรวจสอบใด ๆ และควรสะท้ อนถึงช่วงเวลาที่ตอ่ อายุตามนโยบายนี ้
ความรับผิดชอบของหัวหน้ า (หรือรอง) ที่ได้ รับการแต่งตังในโรงเรี
้
ยน
ทุกโรงเรี ยนจะแต่งตังบุ
้ คคลอย่างน้ อยหนึง่ คนที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้นาด้ านการปกป้องรักษาตามที่กาหนด (DSL) เพื่อ
สนับสนุนอาจารย์ใหญ่ / หัวหน้ าครูในแต่ละที่ ซึง่ หมายความว่าโรงเรี ยนที่แบ่งเป็ นหน่วยย่อยจะมีหวั หน้ ามากกว่าหนึง่ ตาแหน่งตัว
สาหรับป้องกันความปลอดภัย บุคคล / คนนี ้จะได้ รับการฝึ กอบรมการดูแลทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ พวกเขารับตาแหน่งหน้ าที่ของตน ให้ มี
เวลาเพียงพอในการทางานเพื่อรับบทบาทและหน้ าที่ และสามารถจัดลาดับความสาคัญในการป้องกันเมื่อจาเป็ น
หัวหน้ าฝ่ ายคุ้มครองที่กาหนดไว้ อาจเป็ นหัวหน้ าครูได้ ถ้ามีความเหมาะสม
แต่เขา/เธอจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมตาม
กระบวนการเช่นเดียวกับผู้นาการป้องกันอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ดังนันโรงเรี
้
ยนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเลือกหัวหน้ าครู
เพื่อทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้นาในการคุ้มครอง
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บทบาทของพนักงานที่ได้ รับมอบหมายจะได้ รับคาแนะนาจากหลักการ สองประการซึง่ ได้ แก่
 สวัสดิภาพของเด็กเป็ นสิง่ สาคัญยิ่ง
 ความลับควรได้ รับความเคารพตราบเท่าทีม่ ีเหตุผลอันสมควร
การได้ รับการชี ้นาโดยหลักการเหล่านี ้ หัวหน้ าที่ได้ รับการแต่งตังจะ:
้
 มีบทบาทสาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโรงเรี ยนดาเนินการเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนที่อาจมีความเสีย่ ง
 กับครูใหญ่และหัวหน้ าครูควร ทาให้ แน่ใจว่าพนักงานทุกคนที่เป็ นผู้สอนและไม่ได้ สอน ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ปกป้องและคุ้มครองเด็ก
 ได้ รับการฝึ กอบรมที่เหมาะสมนอกเหนือจากการฝึ กขันพื
้ ้นฐานที่พนักงานทุกคนได้ รับ
 จัดเรี ยงและเก็บบันทึกที่เหมาะสมและเป็ นความลับเกี่ยวกับเด็กๆที่นา่ วิตกกังวล
 มีความเข้ าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับความคาดหวังของท้ องถิ่นเกี่ยวกับการพิทกั ษ์ ว่าจะต้ องติดต่อใคร หน่วยงานที่มอี ยู่
หน่วยงานใด และติดต่อด้ วยวิธีใด อย่างไร
 ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าชุมชนโรงเรียนทังหมดรู
้
้ วา่ ใครเป็ น DSL ที่ได้ รับการแต่งตังในหน่
้
วยงานของพวกเขา
 ทาความคุ้นเคยกับระเบียบขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ รวมทังหน่
้ วยงานต่างๆของท้ องถิ่นที่สามารถให้ การสนับสนุนการป้องกันหาก
มีเรื่ อง
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อผู้นาที่ได้ รับการคุ้มครองตามที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก
ที่อยูใ่ นความดูแล ความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองที่กาหนดไว้ คือการตัดสินใจในการดาเนินการขันตอนต่
้
อไปอย่าง
เหมาะสม
ความรับผิดชอบในพนักงานทุกคน (รวมทังองค์
้ กรคูค่ ้ าและผู้รับเหมาที่มกี ารติดต่อกับเด็กโดยไม่ได้ รับคาแนะนา)
พนักงานทุกคนจะ
 ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
พวกเขาคุ้นเคยและปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันนี ้และนโยบายการคุ้มครองอื่นๆ ทังหมดได้
้
แก่
หลักปฏิบตั ิงานให้ ปลอดภัย
 อยูภ่ ายใต้ กระบวนการสรรหาบุคลากรที่ปลอดภัยและการตรวจสอบก่อนที่จะเริ่ มงานที่โรงเรี ยน / องค์กร เว้ นแต่วา่ จะมีการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ / การประเมินความเสีย่ งเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานได้ รับคาแนะนา และผ่านขันตอนการตรวจสอบ
้
ทังหมดอย่
้
างสมบูรณ์)
 เตือนให้ สญ
ั ญาณและบ่งชี ้ความเป็ นไปได้ ที่อาจเกิดการล่วงละเมิด
 รับฟั งและให้ ความสาคัญจริ งจังกับมุมมองและความกังวลของเด็ก
 บันทึกข้ อกังวลใด ๆ และรายงานสิง่ เหล่านี ้ไปยังผู้นาด้ านการปกป้องรักษาที่แต่งตัง้ (DSL)
 ณ โรงเรี ยนนานาชาติรีเจนท์พทั ยา ผู้นาหลักในการปกป้องคุ้มครองคือ Karyn Walton และสามารถติดต่อได้ ที่ 081 876 8533
Karyn.Walton@regents-pattaya.co.th ปั จจุบนั ตังอยู
้ ท่ ี่สานักงาน หัวหน้ าฝ่ ายประถม (ผู้ช่วย: Tamara McKenna (มัธยม)
และ Steve Rand (หอพักนักเรี ยน)
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 ทาตามขันตอนที
้
่อธิบายไว้ ในเอกสารฉบับนี ้เมื่อ / ถ้ ามีเด็กที่นา่ กังวล
 ให้ การสนับสนุนนักเรี ยน ครู พนักงานหรื อผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ผู้มคี วามกังวลหรื อผู้ที่เป็ นเรื่ องของความกังวล แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการประสานงานหรื อให้ ร่วมมือกับกระบวนการสืบสวนใดๆภายหลัง
 จัดให้ มีการคุ้มครองเด็ก / การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและการฝึ กอบรมด้ านการสรรหาบุคลากรที่ปลอดภัย (และการ
ฝึ กอบรมทบทวนตามข้ อกาหนดของ NAE )
 พนักงานและอาสาสมัครทุกคนต้ องตระหนักว่า หากพฤติกรรมภายในหรื อภายนอกสถานที่ทางานละเมิดหลักจรรยาบรรณ
ของ NAE และ / หรื อคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยอาจถือเป็ นความผิดทางวินยั หรื อแม้ กระทัง่ ความผิดทาง
อาญา
พนักงานทุกคนที่มาติดต่อเป็ นครัง้ คราวหรื อดูแลติดต่อกับเด็ก (รวมทังพนั
้ กงานจากคูค่ ้ าและองค์กรที่ได้ รับการว่าจ้ าง) จะ:
 ได้ รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวบทบาทของตนเอง เข้ าใจสิง่ ที่จาเป็ นสาหรับพวกเขาหากพวกเขามีความ
กังวลและควรรายงานผู้ใด
 ให้ การรับรองทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อแสดงให้ เห็นว่าพนักงานของ บริ ษัท คูค่ ้ า / ผู้รับเหมาทุกรายได้ รับการคัดเลือกอย่าง
ปลอดภัยโดยมีการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีการจัดเตรี ยมการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการป้องกันไว้ ให้ เจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้
(เหมาะสมกับบทบาทและการติดต่อกับเด็ก) ก่อนที่พวกเขาจะเริ่ มต้ นบทบาทของพวกเขาในโรงเรี ยนใด ๆ ในองค์กรของ
NAE ในกรณีที่พนักงานหรื ออาสาสมัครเหล่านี ้ได้ รับการแนะนาอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่อง การตรวจสอบการรับสมัคร
งานอาจไม่จาเป็ นต้ องเข้ มงวดมาก แต่หวั หน้ าครู / หัวหน้ าครู / ผู้นาในการปกป้องคุ้มครองทีแ่ ต่งตังไว้
้ เพื่อประเมินความ
เสีย่ งนี ้ ไม่ใช่ครู พนักงานคนหนึง่ คนใดหรื อโดยสมาชิกขององค์กรเหล่านันเอง
้
 ในกรณีที่คคู่ ้ า / ผู้รับเหมาไม่ได้ มนี โยบายป้องกันหรื อคุ้มครองเด็กของตัวเอง NAE จะจัดทาสาเนานโยบายของ NAE และ
ขอให้ คคู่ ้ า / ผู้รับเหมาอ่านและปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว ข้ อกาหนดเหล่านี ้จะเป็ นส่วนหนึง่ ของการลงนามในข้ อตกลง
และสัญญาใด ๆ
 ปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่กาหนดไว้ ในนโยบายนี ้ตลอดเวลา
 รับฟั งและยอมรับคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานด้ านความปลอดภัยที่เหมาะสม
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ส่ วนที่ 4
กำรจัดกำรอบรมและกำรให้ กำรสนับสนุน
NAE และโรงเรี ยนของเรา ขอรับประกันว่า
 เจ้ าหน้ าที่และอาสาสมัครทุกคนในโรงเรี ยนได้ รับการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยโดยทัว่ ไปร่วมกับองค์กรอย่างน้ อยทุกสามปี
การฝึ กอบรมนี ้จะมีให้ บริการผ่านทาง มหาวิทยาลัยนอร์ ด แองเกลีย (NAU) และแพลตฟอร์ มออนไลน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับ
กิจกรรมแบบซึง่ หน้ า
 นโยบายที่เกี่ยวข้ องได้ รับการแปลเป็ นภาษาต่างๆที่มคี วามเกี่ยวข้ อง
 พนักงานและอาสาสมัครได้ รับการสนับสนุนและมีทกั ษะที่จาเป็ น ในการรับรู้และดาเนินการอย่างเหมาะสมกับนักเรี ยนที่อยู่
ในความเสีย่ งหรื ออาจมีความเสีย่ ง
 ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรี ยน มีความรู้ที่เหมาะสมทันสมัยและเข้ าถึงการฝึ กอบรม
เพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสม (อนุมตั ิโดยผู้อานวยการฝ่ ายการศึกษา / หัวหน้ าแผนกคุ้มครองซึง่ จะมีการ
ปรับเปลีย่ นทุกๆสองปี )
 เจ้ าหน้ าที่และอาสาสมัครทุกคนต้ องได้ รับการปฐมนิเทศซึง่ รวมถึงภาพรวมของสิง่ ทีต่ ้ องทาและผู้ที่จะติดต่อกับนักเรี ยน
 พนักงานทีเ่ หมาะสมได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับวิธีการสรรหาบุคลากรอย่างปลอดภัย การฝึ กอบรมด้ านการสรรหาบุคลากรที่
มีความปลอดภัย และมีการต่ออายุทกุ ๆ 5 ปี
 การฝึ กอบรมสาหรับผู้เริ่มงานใหม่จะต้ องเสร็ จสมบูรณ์ ก่อนที่จะเริ่ มการทางานทีม่ ีการติดต่อกับนักเรี ยน
 นักเรี ยนที่ได้ รับความทุกข์ทรมานจากรูปแบบใด ๆก็ตามจะได้ รับความช่วยเหลือ เมื่อตกลงกับหน่วยงานสืบสวนสอบสวนแล้ ว
(หากมีสว่ นเกี่ยวข้ อง) นักเรี ยนสามารถได้ รับการสนับสนุนโดยตรงจากที่ปรึกษาของโรงเรี ยนหรื อจากหน่วยงานภายนอกที่
นาเข้ ามาโดยโรงเรี ยน โรงเรี ยนหมดของ NAE จะเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานในระดับท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค หรื อ
ระดับประเทศที่อาจให้ การสนับสนุนโดยตรงในสถานการณ์เหล่านี ้
NAE และโรงเรี ยนของเราตระหนักดีถงึ หน้ าที่ของเราในการดูแลพนักงานของเราและพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ในการ
รายงานและตอบโต้ การล่วงละเมิด เราตระหนักดีวา่ การจัดการกับเรื่ องนี ้อาจทาได้ ยากมาก โรงเรียนของ NAE อยูใ่ นฐานะที่จะ
เสนอหรื อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการสนับสนุนจากภายนอกหรื อการให้ คาปรึกษาแก่พนักงานที่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาด้ านความ
ปลอดภัย โรงเรี ยนของ NAE จะเก็บรายชื่อองค์กรไว้ (เช่น บริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมาย โรงพยาบาลและที่ปรึกษาซึง่ สามารถให้ บริ การ
แก่พนักงานได้ เมื่อมีการร้ องขอ)
โปรดจาไว้ เสมอ ยกเว้ นกรณีที่คณ
ุ ขอให้ ทาเช่นนันโดยเฉพาะ
้
อย่าดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดใด ๆ ที่ สงสัย
นี่อาจเป็ นงานทีต่ ้ องการความเชี่ยวชาญสูง และอาจรบกวนการสืบสวนคดีอาชญากรรมได้ ถ้ านีเ่ ป็ นกฎและเหมาะสมภายใต้
กฎหมายท้ องถิ่น
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ส่ วนที่ 5
5.1 รูปแบบของกำรล่ วงละเมิด
นักเรี ยนอาจต้ องเผชิญกับความเสีย่ งและอันตรายในหลายรูปแบบ ซึง่ ทุกคนต้ องให้ ความช่วยเหลือทันที การทารุณกรรม
หมายถึงการทารุณกรรมเด็กในรูปแบบต่างๆ สิง่ นี ้สามารถแสดงให้ เห็นว่าเป็ นอันตรายโดยตรงต่อเด็กหรื อความล้ มเหลวในการ
ดาเนินการเพื่อปกป้องช่วยเหลือเด็กที่มีความเสีย่ งหรื อได้ รับอันตรายแล้ ว
ประเภทของกำรละเมิดที่เรียกกันโดยทั่วไป ได้ แก่ :
การล่วงละเมิดทางกายภาพ: รูปแบบการล่วงละเมิดซึง่ อาจเกี่ยวข้ องกับการตี, เขย่า, ขว้ างปา,วางยาพิษ,
การใช้ ไฟจี ้ การลวกหรื อการก่อให้ เกิดอันตรายต่อเด็ก
การล่วงละเมิดทางอารมณ์: การกระทาผิดอย่างต่อเนื่องกับเด็ก เช่นทาให้ เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก
เรื่ องนี ้อาจเกี่ยวข้ องกับการบอกเด็ก ๆ ว่าพวกเขาไม่มคี า่ ไม่มใี ครรัก หรื อไม่เป็ นที่ต้องการของบุคคลอื่น
การล่วงละเมิดทางเพศ: เกี่ยวข้ องกับการบังคับหรื อล่อลวงเด็ก ให้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางเพศ ไม่วา่ เด็กจะรู้หรื อไม่วา่
เกิดอะไรขึ ้น รูปแบบการล่วงละเมิดนี ้อาจเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการติดต่อโดยตรง แต่ยงั รวมไปถึงกิจกรรมที่ไม่ใช่การติดต่อ
โดยตรงโดยผ่านสือ่ สังคมออนไลน์หรื ออินเทอร์ เน็ต
การละเลยทอดทิ ้ง : คือความล้ มเหลวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้ องการทางร่างกายและจิตใจของเด็กที่อาจส่งผล
ให้ เกิดการด้ อยค่าอย่างรุนแรงต่อสุขภาพหรื อพัฒนาการของเด็ก
ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นมี 4 แบบหลักของการละเมิดที่อาจเกิดขึ ้น การล่วงละเมิดเองอาจมีหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้ องกับ
รูปแบบเหล่านี ้อย่างน้ อยหนึง่ แบบ เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนและองค์กรต้ องตระหนักถึงสิง่ ที่ควรมองหา และดาเนินการใดเมื่อรู้สกึ
กังวลเกี่ยวกับปั ญหาเหล่านี ้ (หรือข้ อกังวลอื่น ๆ )
กำรขลิบอวัยวะเพศหญิง
การขลิบอวัยวะเพศหญิงคือการล่วงละเมิดเด็กและเป็ นรูปแบบของความรุนแรงต่อสตรี และเด็กหญิง ดังนันจึ
้ งควรได้ รับการ
จัดการโดยผ่านขันตอนต่
้
างๆที่กาหนดไว้ ในเอกสารฉบับนี ้หากเป็ นไปได้
การขลิบอวัยวะเพศหญิงอาจเป็ นอันตรายต่อเด็กทังทางด้
้
านอารมณ์ และในแง่ของปั ญหาสุขภาพ และเป็ นการละเมิด
ภายใต้ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิเด็ก เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายในประเทศทัว่ แอฟริ กาและตะวันออกกลางจานวน 26
ประเทศ รวมทังอี
้ กใน 33 ประเทศรวมทังสหรั
้ ฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
เราตระหนักดีวา่ นี่คือแนวปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมในบางประเทศ และไม่ได้ ถกู มองว่าเป็ นสิง่ ที่ไม่เหมาะสมเสมอไป แม้ วา่ เรา
จะไม่ยอมรับการขลิบอวัยวะเพศ แต่อย่างไรก็ตามเราจาเป็ นต้ องตระหนักและปฏิบตั ิเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของนักเรียนเสมอ
กำรบังคับให้ แต่ งงำน
การบังคับให้ แต่งงาน (FM) เป็ นการแต่งงานโดยไม่ได้ รับความยินยอมอย่างถูกต้ องจากทังสองฝ่
้
าย และการบังคับขูเ่ ข็ญถือ
เป็ นปั จจัยหนึง่ การบังคับให้ มกี ารแต่งงานคือเมือ่ มีคนได้ รับความกดดันทางกายในการแต่งงาน (เช่นภัยคุกคามความรุนแรงทางกาย
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หรื อความรุนแรงทางเพศ) หรื อความกดดันทางอารมณ์และจิตใจ (เช่นถ้ ามีคนรู้สกึ ว่าพวกเขากาลังสร้ างความอับอายให้ กบั ครอบครัว)
ซึง่ แตกต่างกันมากกับการจัดงานแต่งงานที่ทงสองฝ่
ั้
ายให้ ความยินยอม
ในปี พ.ศ. 2556 คณะมนตรี สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคนแรก ได้ มีมติเห็นชอบการต่อต้ านการแต่งงานในเด็กและ
การบังคับให้ แต่งงาน ซึง่ ตังปณิ
้ ธานให้ ความสาคัญกับเด็กที่ถกู บังคับให้ แต่งงานในวัยเด็กและเกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซึง่ "ป้องกันบุคคลจากการใช้ ชีวติ โดยปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบและส่งผลเสียต่อสิทธิในสิทธิมนุษยชนเช่นสิทธิในด้ าน
การศึกษา"
เช่นเดียวกับการขลิบอวัยวะเพศหญิงและการปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เราจึงจาเป็ นต้ องตระหนักถึงความอ่อนไหวทาง
วัฒนธรรม แต่ก็มกั จะทาในสิง่ ทีด่ ีที่สดุ สาหรับนักเรี ยน อย่างไรก็ตามต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนของโรงเรี
้
ยนเช่นเดียวกับการคุ้มครองอืน่
ๆ หรื อการคุ้มครองเด็ก
กำรทำร้ ำยตัวเอง
การทาร้ ายตัวเองสามารถเป็ นได้ ในด้ านกายภาพและ / หรื อด้ านอารมณ์ได้ หลายรูปแบบ มีหลายเหตุผลที่เด็กและเยาวชน
พยายามทาร้ ายตัวเอง เมื่อพวกเขาเริ่ มต้ นทาร้ ายตัวเองมันจะกลายเป็ นความกดดัน นี่คือเหตุผลที่สงิ่ สาคัญสาหรับโรงเรียนในการ
ตรวจสอบโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ และทาทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือ การทาร้ ายตัวเองมักไม่ใช่ความพยายามฆ่าตัวตายหรื อ
เรี ยกร้ องให้ ความสนใจ แต่ก็มกั จะเป็ นวิธีที่เด็กจะปล่อยอารมณ์ความรู้สกึ ที่ครอบงาและวิธีเผชิญความเครี ยด ดังนันไม่
้ วา่ จะด้ วย
เหตุใดก็ตามเราควรพิจารณาอย่างจริงจัง
ไม่ใช่เรื่ องง่ายทีจ่ ะหาคาตอบทีช่ ดั เจนว่าทาไมเด็กและเยาวชนจึงตัดสินใจทีจ่ ะทาร้ ายตัวเองเช่นนัน้ ในความเป็ นจริงพวก
เขาอาจไม่ร้ ูด้วยซ ้าว่าทาไมถึงทามัน แต่ก็มีความเชื่อมโยงระหว่างภาวะซึมเศร้ าและการทาร้ ายตัวเอง บ่อยครัง้ ทีเ่ ด็กหรื อเยาวชนที่
ทาร้ ายตัวเองถูกข่มเหงภายใต้ ความกดดันมากเกินไป ถูกทารุณกรรมทางอารมณ์ หรื อมีปัญหาด้ านความสัมพันธ์กบั ครอบครัวหรื อ
เพื่อน ความรู้สกึ ที่นาไปสูป่ ระเด็นเหล่านี ้ ได้ แก่ ความรู้สกึ ต่าต้ อยด้ อยค่า ขาดความมัน่ ใจ ความโดดเดี่ยว ความโศกเศร้ า
ความโกรธ ความสับสนและขาดการควบคุมในชีวิต บางครัง้ เด็กอาจต้ องการปกปิ ดรอยแผลเป็ นจากการทาร้ ายตนเองหรื อได้ รับ
บาดเจ็บและ / หรื อจะอธิบายว่าสิง่ ที่เกิดขึ ้นต่อตนเองว่าเป็ นอุบตั ิเหตุ
มีรูปแบบทัว่ ไปที่อาจเป็ นที่สงั เกตแก่คณ
ุ ได้ ได้ แก่ :
ตัวชี ้วัดทางกายภาพเช่นบาดแผลรอยฟกช ้าแผลไฟลุกลาม (ทีผ่ มถูกดึงออก)
ตัวบ่งชี ้ทางอารมณ์เช่นภาวะซึมเศร้ า การลดน ้าหนักอย่างกะทันหัน การดื่มสุรา หรื อการเสพยา หรื อพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ
และการแยกตัวออกมาจากสังคม
หากคุณสงสัยว่านักเรียนเป็ นผู้ทาร้ ายตนเอง คุณจะต้ องรายงานไปยังหัวหน้ าการป้องกันที่ได้ การแต่งตัง้ ซึง่ จะพิจารณา
ขันตอนต่
้
อไป มีแนวโน้ มว่าจะต้ องมีการพูดคุยกับนักเรี ยนที่เกี่ยวข้ องและบิดามารดา / ผู้ดแู ลของพวกเขาเพื่อยอมรับขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิหรื อการส่งต่อไปยังองค์กรที่ดแู ลนักเรี ยนได้
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กำรแสวงหำผลประโยชน์ ทำงเพศจำกเด็กและเยำวชน
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชน อายุต่ากว่า 18 ปี สามารถเกี่ยวข้ องกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่
ก่อให้ เกิดการแสวงประโยชน์ซงึ่ เยาวชนจะได้ รับสิง่ ตอบแทนเพื่อทาหน้ าที่ทางเพศ การเอารัดเอาเปรี ยบกับเด็กคนหนึง่ ๆ อาจเกิดขึ ้น
ได้ ในระดับแบบตัวต่อตัว หรื อโดยการใช้ เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์เหล่านี ้นักเรี ยนอาจได้ รับการ
โน้ มน้ าวให้ สง่ หรื อโพสต์ภาพอนาจารของตัวเอง
ในทุกกรณีบคุ คลที่เอาเปรี ยบนักเรี ยนให้ ทาเช่นนันโดยใช้
้
อานาจทีพ่ วกเขามีในทางที่ผิด อานาจนี ้อาจเกิดจากความอาวุโส
ความแข็งแรงทางกายภาพและ / หรื อทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ความรุนแรง การข่มขู่ และการบีบบังคับเป็ นเรื่ องที่สามารถพบได้
ในความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
กำรส่ งข้ อควำมและภำพเกี่ยวกับเรื่องทำงเพศ
การส่งข้ อความและภาพเกี่ยวกับเรื่ องทางเพศ คือเมื่อมีคนแบ่งปั นภาพเปลือยกายหรื อกึง่ เปลือยกาย หรื อวิดีโอของตัวเอง
หรื อผู้อื่นหรื อส่งข้ อความที่มีเนื ้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ ง การส่งข้ อความและภาพเกี่ยวกับเรื่ องทางเพศของนักเรี ยนอาจเป็ น
แลกเปลีย่ นภาพเปลือย คาพูดลามก หรื อรูปภาพ
มีสาเหตุหลายประการที่ทาให้ นกั เรี ยนอาจต้ องการส่งภาพวิดีโอหรือข้ อความเปลือยกายไปให้ คนอืน่ :
เข้ าร่วมเพราะพวกเขาคิดว่า 'ใครๆก็กาลังทากันทังนั
้ น้ '
เพิ่มความนับถือตนเอง
พูดคุยเชิงชู้สาวกับคนอื่น ๆ และทดสอบอัตลักษณ์ทางเพศ
สารวจความรู้สกึ ทางเพศของพวกเขา
สร้ างความสนใจและติดต่อกับผู้คนใหม่ ๆ บนโซเชียลมีเดีย
พวกเขาอาจจะรู้สกึ ลาบากที่จะปฏิเสธมีถ้ามีคนถามพวกเขาสาหรับภาพเปลือย โดยเฉพาะเวลาที่พวกเขา
ถูกถามบ่อยๆ
นักเรี ยนมักไม่เข้ าใจว่าในการสร้ างและส่งภาพเหล่านี ้ว่าอาจเป็ นการกระทาผิดทางอาญา เราไม่ต้องการให้ การจัดการ
ปั ญหาเหล่านี ้ในเชิงที่เป็ นการกระทาผิดทางอาญา การเรี ยนรู้และการสนับสนุนอาจเป็ นวิธีที่มีประโยชน์มากกว่าในการรับมือกับ
ปั ญหาในเรื่ องของการส่งข้ อความและภาพเกี่ยวกับเรื่ องทางเพศ
บันทึก:
ที่กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ นไม่ได้ เป็ นรายการที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ของรูปแบบที่อาจเกิดขึ ้นทังหมดของการละเมิ
้
ด ซึง่ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องอาจต้ องรับมือ สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดดู "การรักษาความปลอดภัยให้ กบั เด็ก ๆ ในด้ านการศึกษา" 2016 นี่เป็ นฉบับที่
พิมพ์ในสหราชอาณาจักร แต่ประเภทของการละเมิดทีก่ ล่าวถึงนันมี
้ ผลบังคับใช้ และสามารถนาไปใช้ กบั ประเทศใดก็ได้ ทวั่ โลก
5.2 ประเด็นการคุ้มครองทีม่ ีความเฉพาะเจาะจง
ความปลอดภัยในการใช้ คอมพิวเตอร์
การขยายตัวของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในชีวติ ประจาวัน และความหลากหลายของอุปกรณ์ที่พฒ
ั นาอย่างไม่หยุดยัง้ เป็ นการเพิ่มความ
เสีย่ งสาหรับเด็ก ความเสีย่ งและอันตรายของการออนไลน์รวมถึง:
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เนื ้อหาทีไ่ ม่เหมาะสม
ละเว้ นการจากัดด้ านอายุ และสือ่ สารกับผู้ใหญ่ที่ไม่ร้ ูจกั หรื อเด็กคนอื่น ๆ (ทาให้ เด็กเปราะบางต่อการถูก
กลัน่ แกล้ งและการสนิทสนมกับเด็ก)
การสนิทสนมกับเด็กและการล่วงละเมิดทางเพศ
การแชร์ ข้อมูลส่วนบุคคล
การพนันหรื อการทวงหนี ้
การกลัน่ แกล้ งออนไลน์
การกลัน่ แกล้ งออนไลน์เป็ นรูปแบบการข่มขูท่ ี่พบมากขึ ้น และมักเกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ
NAE เชื่อว่าวิธีทดี่ ีที่สดุ ในการปกป้องนักเรี ยนของเรา คือสอนความตระหนักและความเข้ าใจในความเสีย่ ง โดยผ่านบุคคล
ด้ านสังคมศึกษาและสุขศึกษา ทางเพศศึกษาและความสัมพันธ์ หรื อโปรแกรมเพื่อสุขภาพ โรงเรี ยนแต่ละแห่งบรรจุลงในหลักสูตร
รวม ถึงโอกาสทีเ่ หมาะสมของความถี่ที่จะสอนเด็ก ๆ ให้ รับรู้ได้ เมือ่ พวกเขาและคนอื่น ๆ กาลังมีความเสีย่ ง และฝึ กฝนทักษะกลยุทธ์
และภาษาที่พวกเขาต้ องการเพื่อที่จะรับมือได้ อย่างเหมาะสม
โทรศัพท์ มือถือและภำพจำกกล้ อง
นโยบายของเราคือผู้ปฏิบตั ิงาน ครู และผู้มาเยือนโรงเรี ยนของเราไม่ควรใช้ โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคลเพื่อถ่ายรูปเด็ก ใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของเรา ถ้ าอุปกรณ์สว่ นบุคคลถูกใช้ ในการถ่ายภาพเด็ก ภาพเหล่านี ้ควรได้ รับการอัปโหลดไป
ยังระบบของโรงเรี ยนโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ และถูกลบออกจากอุปกรณ์สว่ นบุคคล ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ควรโพสต์ไปยังหน้ าสือ่
สังคมออนไลน์ของตัวเอง การขออนุญาตถ่ายภาพวิดีโอหรื อการบันทึกเสียงควรได้ รับอนุญาตจากผู้นาการคุ้มครองหรื อหัวหน้ าครูที่
ได้ รับแต่งตังส
้ าหรับโรงเรี ยน
รูปถ่ ำยสำหรั บสิ่งตีพิมพ์ ของโรงเรียน:
รูปถ่ายของนักเรียนที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานใช้ เพื่อการเรี ยนรู้หรื อการตลาดจะต้ องใช้ กล้ อง/ อุปกรณ์ของโรงเรี ยน
เท่านัน้ หากมีการใช้ อปุ กรณ์สว่ นบุคคลโปรดดูยอ่ หน้ าทีด่ ้ านบน
ภาพควรได้ รับการจัดเก็บไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ / ฐานข้ อมูลที่มคี วามปลอดภัยและทาสาเนาที่พิมพ์เฉพาะภายใน
โรงเรี ยนเพื่อจุดประสงค์ตา่ งๆเช่นการแสดงบันทึกและวารสารการเรี ยนรู้ ภาพที่จะใช้ สาหรับการตลาด
ต้ องได้ รับความเห็นชอบผู้ปกครอง / ผู้ดแู ลก่อนนาไปใช้
ไม่ควรนาโทรศัพท์สว่ นตัวของพนักงานไปใช้ ในห้ องเรียน และพื ้นที่การเรี ยนรู้เมื่อมีนกั เรี ยนอยู่ ยกเว้ น
ในกรณีที่จาเป็ นจริง และจะต้ องใช้ แบบเร่งด่วนฉุกเฉิน ครูจะได้ รับ iPADs เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ ILD
ผู้เยี่ยมเยือนและบิดามารดา / ผู้ดแู ลควรได้ รับการร้ องขอให้ ไม่ใช้ โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรี ยนและ / หรื อ
สถานที่ในชันเด็
้ กเล็ก เว้ นแต่จะอนุญาตให้ ถ่ายภาพเด็กๆหรื อลูกของตนเองได้ บิดามารดา / ผู้ดแู ลทุกคน
ต้ องยินยอมให้ รูปถ่ายใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์และลงนามปฏิเสธและไม่ต้องการให้ ภาพของเด็กถูกเผยแพร่
สูภ่ ายนอก
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กำรกล่ ำวหำพนักงำนและอำสำสมัคร
สามารถตังข้
้ อกล่าวหากับพนักงานหรื ออาสาสมัครได้ ทกุ เมื่อ ข้ อกล่าวหาดังกล่าวจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและ
เหมาะสมตามกระบวนการ
ข้ อกล่าวหาแตกต่างไปจากข้ อร้ องเรี ยนและสามารถกาหนดได้ ดงั ต่อไปนี ้:
กรณีที่มีคนประพฤติผิดวิธีหรื อทาอันตรายต่อเด็ก
เมื่อมีผ้ กู ระทาความผิดอาญาต่อเด็ก
กรณีที่มีคนประพฤติในทางที่บง่ ชี ้ได้ วา่ อาจก่อให้ เกิดความเสีย่ งต่อเด็ก
ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาเจ้ าหน้ าทีข่ องโรงเรี ยน (หรื อผู้ช่วยอาสาสมัคร) ครูใหญ่จะต้ องตรวจสอบ เว้ นแต่จะมีการกระทา
ความผิดทางอาญา ในกรณีนี ้ควรส่งเรื่ องไปยังหน่วยงานท้ องถิ่นที่เหมาะสม ในทุกกรณี (อาญาหรื อไม่) ครูใหญ่ของโรงเรี ยนและ
หัวหน้ าหน่วยรักษาความปลอดภัยสาหรับ NAE จะต้ องได้ รับการแจ้ งให้ ทราบโดยเร็ วที่สดุ และภายใน 48 ชัว่ โมงอย่างเคร่งครัด โดย
ติดต่อฝ่ ายผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคโดยเร็วที่สดุ ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาครูใหญ่ ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลในภูมิภาคและกรรมการผู้จดั การภูมิภาครวมทังหั
้ วหน้ าแผนกคุ้มครองควรจะได้ รับการแจ้ งให้ ทราบ
ไม่ควรดาเนินการใด ๆ เพื่อตรวจสอบสิง่ ที่เป็ นกังวลก่อนการปรึกษาหารื อกับหัวหน้ าฝ่ ายความปลอดภัยและฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล และข้ อตกลงเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สดุ ในการเข้ าถึงและตรวจสอบสิง่ ที่เป็ นกังวล ถ้ ารู้สกึ ว่าหลังจากการปรึกษาเบื ้องต้ นแล้ ว
จาเป็ นต้ องมีการสอบถามเพิ่มเติมแล้ วอาจมีการพักงานพนักงานชัว่ คราว การพักงานชัว่ คราวเป็ นไปในทางที่เป็ นกลาง และในทีน่ ี ้
ไม่ได้ หมายความว่าบุคคลนันมี
้ ความผิดในการกระทาผิดใด ๆ เป็ นที่ยอมรับว่าเรื่ องนี ้จะเป็ นเรื่ องที่นา่ วิตกสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้ อง
และโรงเรี ยนจะทาทุกอย่างเป็ นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ในขณะเดียวกันก็จาเป็ นที่จะต้ องปกป้องคุ้มครอง
เด็กให้ มีความปลอดภัย โรงเรี ยนจะขอคาแนะนาจากผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล / หัวหน้ าฝ่ ายคุ้มครองในภูมิภาคก่อน
ดาเนินการและจะปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้ รับการยอมรับในระดับประเทศและในท้ องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี ้ แต่ละโรงเรี ยนคาดว่าจะ
ได้ ทาการวิจยั และดาเนินการตามบริ บทของแต่ละท้ องถิ่นในการจัดการกับข้ อกล่าวหา
พนักงานจะช่วยลดความเป็ นไปได้ ที่จะมีข้อกล่าวหา โดยการทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ พวกเขาตระหนักถึง ความคาดหวังใน
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานของนอร์ ดแองเกลียสาหรับพนักงานและอาสาสมัครและคาแนะนาของ NAE สาหรับการปฏิบตั ิงานที่
ปลอดภัย เหตุการณ์ทงหมดจะต้
ั้
องมีการบันทึกไว้ ในแผ่นงานในภาคผนวก 1และได้ รับการกาหนดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
โดยเร็ วที่สดุ ต้ องเก็บสาเนาเอกสารไว้ ในตู้ที่สามารถล็อคได้ เพื่อจุดประสงค์นี ้เท่านัน้
การให้ เบาะแส
NAEและโรงเรี ยนของเราตระหนักดีวา่ เราไม่สามารถคาดหวังให้ เด็ก ๆ เพิ่มความระวังตนเอง ในสภาพสภาพแวดล้ อมที่
ผู้ใหญ่เองยังไม่สามารถทาได้ พนักงานและอาสาสมัครทุกคนควรตระหนักถึงหน้ าที่ในการสร้ างความระวังเกี่ยวกับการกระทาหรื อ
ทัศนคติของเพื่อนร่วมงาน ข้ อกังวลที่เหมาะสมที่ถกู ยกขึ ้นด้ วยเหตุผลที่เหมาะสมถือว่าเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ได้ รับการคุ้มครอง
และแม้ วา่ จะมีการพิสจู น์แล้ วว่าไม่มีการดาเนินการใด ๆ ก็ตาม จะไม่มีการดาเนินการใด ๆ กับผู้ให้ เบาะแส
การให้ เบาะแสทีเ่ ป็ นเท็จ แต่จะถือเป็ นเรื่ องทางวินยั ที่ (ดูนโยบายการแจ้ งข่าวลวงของNAE)
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กำรต่ อต้ ำนกำรกลั่นแกล้ ง
การกลัน่ แกล้ งถือเป็ นปั ญหาหากยังไม่ได้ รับการแก้ ไขอาจลุกลามกลายเป็ นประเด็นการคุ้มครองเด็กที่รุนแรงมากขึ ้น
เจ้ าหน้ าที่ทกุ ระดับจะรับมือกับทุกกรณีที่เกี่ยวข้ องอย่างจริ งจัง เกี่ยวกับการกลัน่ แกล้ งของนักเรียนคนใดคนหนึง่ ควรดาเนินการเพื่อ
ตรวจสอบและเพื่อป้องกันการเกิดขึ ้นเหตุการณ์ซ ้า ๆ หรื อพฤติกรรม การกลัน่ แกล้ งอาจเกี่ยวข้ องกับการเผชิญหน้ ากับสือ่ ทางสังคม
หรื อเทคโนโลยีอย่างไม่ถกู ต้ อง แต่ละโรงเรี ยนควรมีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิของตนเองในการปฏิบตั ิ และทุกโรงเรี ยนของเราจะแสดง
ให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ที่จะช่วยแก้ ไขปั ญหา กรุณาบันทึกโดยใช้ แบบฟอร์ มในภาคผนวก 1; บันทึกจะถูกเก็บไว้ ในตู้บนั ทึกทีถ่ กู ล็อค
เด็กที่มีควำมต้ องควำมช่ วยเหลือพิเศษในกำรศึกษำหรือคนพิกำร
พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าเด็กที่มีความต้ องการความช่วยเหลือพิเศษทางการศึกษาและความพิการ ถือได้ วา่ เป็ นความ
ท้ าทายในการป้องกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของความต้ องการพิเศษของเด็กหรื อความพิการ อุปสรรคที่เพิ่มขึ ้นสามารถเกิดขึ ้นซึง่
ทาให้ ยากต่อการระบุและรับรู้ถงึ อาการการล่วงละเมิด ตัวอย่างเช่นมันง่ายที่จะสันนิษฐานว่าอารมณ์ พฤติกรรม หรื อการบาดเจ็บของ
เด็กนันเกี
้ ่ยวข้ องกับความทุพพลภาพของพวกเขา มากกว่าความเป็ นจริงที่วา่ พวกเขาอาจจะถูกทาร้ าย นอกจากนี ้ควร
ตระหนักว่าเด็กพิการอาจได้ รับผลกระทบจากพฤติกรรมเช่นการกลัน่ แกล้ งอย่างไม่เหมาะสม แต่อาจไม่แสดงอาการใด ๆออกมา
อาจจะด้ วย ความยากลาบากในการสือ่ สาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทาให้ เด็กยากทีจ่ ะบ่งบอกถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้นและอาจทาให้ ยากที่จะ
เอาชนะอุปสรรคดังกล่าวได้ พนักงานควรระมัดระวังเป็ นพิเศษและรายงานข้ อกังวลใด ๆ และทังหมด
้
และหลีกเลีย่ งการ
ตังสมมติ
้
ฐานเกี่ยวกับสาเหตุของการบาดเจ็บหรื อพฤติกรรมใด ๆ
ข้ อกล่ ำวหำของเด็กต่ อเด็กคนอื่น (กำรทำรุ ณกรรมระหว่ ำงเด็ก)
NAE และโรงเรี ยนของเราทังหมดยอมรั
้
บว่าเด็ก ๆ สามารถทาการทารุณกรรมเพื่อนของพวกเขาได้ ในกรณีที่มีข้อกล่าวหา
ว่าเด็กคนหนึง่ อาจทารุณกรรมคนอื่นจะต้ องได้ รับการพิจารณาอย่างจริ งจังและเกี่ยวข้ องกับเรื่ องการป้องกัน การข่มเหงเพื่อนอาจ
เกิดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ และเพศ (หญิง/ชาย)จะแพร่หลายมากขึ ้นเมื่อต้ องรับมือกับการรุกรานประเภทนี ้ ตัวอย่างอาจรวมถึง
เด็กหญิงที่ถกู เด็กผู้ชายจับต้ องถูกทาร้ ายหรื อถูกกระทาอย่างไม่ถกู ต้ อง ประเภทของการทารุณกรรมระหว่างเด็กจะไม่เป็ นสิง่ ที่
ยอมรับได้ อีกต่อไป
ไม่วา่ พฤติการณ์ใดๆ ที่เด็กคนหนึง่ กระทารุนแรงต่อเด็กคนอื่นๆ จะไม่ถือว่าเป็ นเพียงการกระทาของเด็ก เป็ นธรรมดาของ
เด็ก หรื อเด็กอาจจะเล่นกัน หรื อเป็ นการทดลอง
หากการดาเนินการที่กล่าวหาเป็ นสิง่ ที่ไม่พงึ ประสงค์ หรื อเกี่ยวข้ องกับผู้เยาว์ที่อาจไม่สามารถให้ ความยินยอมโดยอ้ าง
ความเป็ นผู้เยาว์หรื อความทุพพลภาพใด ๆการกระทานี ้อาจเป็ นอันตรายและควรได้ รับการปฏิบตั ติ ามขันตอนของโรงเรี
้
ยน
เช่นเดียวกับกรณีอื่นๆที่กบั การคุ้มครองหรื อการคุ้มครองเด็กอื่น ๆ . การบันทึก?
การปกป้องนักเรี ยนทีเ่ สีย่ งต่อการคลัง่ ไคล้ ลทั ธิหวั รุนแรง
NAE ให้ ความสาคัญต่อเสรี ภาพในการพูดและการแสดงออกด้ านความเชื่อ / อุดมการณ์วา่ เป็ นสิทธิพื ้นฐานที่สนับสนุน
คุณค่าของสังคมของเรา นักเรียนและครูมีสทิ ธิที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามเสรี ภาพต้ องมาพร้ อมกับ
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ความรับผิดชอบ และเสรี ภาพในการพูดที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับผู้ที่ออ่ นแอหรื อนาไปสูค่ วามรุนแรงและเป็ นอันตรายต่อผู้อื่น และ
ขัดต่อหลักการทางจริ ยธรรมทีเ่ สรี ภาพในการพูดมีคณ
ุ ค่า เสรี ภาพในการพูดไม่ใช่สทิ ธิพิเศษที่ไม่มเี งื่อนไข ต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคด้ านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของชุมชน และความสามัคคีของชุมชน เสรี ภาพในการ
พูดซึง่ ส่งเสริ มความรุนแรงต่อทุกคนหรื อสิง่ อื่นใดจะไม่ได้ รับการยอมรับ
เราขอแนะนาให้ พนักงานทุกคนให้ การฝึ กอบรม 'การป้องกัน'; ผ่านการลงชื่อเข้ าใช้ EduCare ของคุณ
sign-in. / ลงชื่อเข้ าใช้
หลักสูตรสันๆเพื
้ ่อสร้ างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ “ลัทธิหวั รุนแรง”สามารถพบได้ ที่ลงิ ก์ตอ่ ไปนี ้:
http://course.ncalt.com/Channel_General_Awareness/01/index.html
กำรแทรกแซง / กำรยับยั้ง ทำงกำยภำพ
อาจมีบางครัง้ ที่ผ้ ใู หญ่ในโรงเรี ยนอยูใ่ นระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่ของโรงเรี ยนต้ องเข้ าไปแทรกแซงทางกาย เพื่อยับยัง้
นักเรี ยนและป้องกันไม่ให้ ผ้ อู ื่นเข้ ามาทาร้ าย การแทรกแซงดังกล่าวควรมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามสถานการณ์และเป็ นความ
จาเป็ นเบื ้อต้ นในการแก้ ไขสถานการณ์ ข้ อแนะนาของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ รับการเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้ กาลังที่
สมเหตุสมผลและสามารถใช้ เป็ นคาแนะนาการปฏิบตั ิทดี่ ีที่สดุ เจ้ าหน้ าที่ควรระมัดระวังเมื่อต้ องทาเช่นนี ้ ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าคนอื่น ๆ
สามารถมองเห็นได้ ทกุ ที
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools.
ครูใหญ่ต้องให้ ผ้ ใู หญ่ทเี่ กี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าวแจ้ งเรื่ องนี ้ให้ ทราบโดยเร็ วที่สดุ เจ้ าหน้ าที่จะต้ องจัดทา
เอกสารรายงานเหตุการณ์โดยรวมพร้ อมทังให้
้ คาอธิบายและรายละเอียดของเหตุการณ์ทงหมด
ั้
ควรมีการระบุพยานทีต่ อ่ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้น
ในกรณีที่ต้องมีการแทรกแซง เจ้ าหน้ าที่อาวุโสควรขอให้ มีการซักถามนักเรี ยนให้ พวกเขาบอกเล่าเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นจาก
มุมมองของตน ควรเก็บบันทึกย่อของบทสนทนาไว้ และตรวจสอบนักเรี ยนถึงการบาดเจ็บใดๆเป็ นสิง่ จาเป็ นทีผ่ ้ ปู กครอง / ผู้ดแู ลควร
ได้ รับแจ้ งเมื่อมีการแทรกแซง
การรับสมัครงานและการคัดสรรที่ปลอดภัย
NAE และทุกโรงเรี ยนของเราจะทาทุกวิถีทาง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าทุกคนที่ทางานกับเด็กในโรงเรี ยนของเราและทัว่ ทังองค์
้ กร เป็ น
บุคคลที่เหมาะสม เพื่อที่จะทาเช่นนี ้ เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนที่จะทางานโดยไม่ได้ เกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือเยาวชน จะได้ รับการคัดเลือก
โดยใช้ ขนตอนการสรรหาบุ
ั้
คลากรที่ปลอดภัย (ดูนโยบายการสรรหาบุคลากรด้ านการศึกษาของ Nord Anglia และนโยบายการ
ตรวจสอบประวัติบคุ คล)
การรับสมัครงานที่ปลอดภัย มีการกลัน่ กรองผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์และใบสมัคร ยืนยันตัวตนคุณสมบัติและการการ
อ้ างอิงและการรับรองทีเ่ หมาะสม ดาเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากทุกประเทศที่ผ้ ยู ื่นคาขออาศัยหรื อทางานในช่วง 10
ปี ที่ผา่ นมารวมถึงการตรวจสอบการรับสมัครเพิ่มเติมบางรายการ
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ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคมปี 2017สมาชิกอย่างน้ อยหนึง่ คนที่ทาหน้ าที่ในการสัมภาษณ์ทงในระดั
ั้
บองค์กรและโรงเรี ยนที่กาลัง
สัมภาษณ์ตาแหน่งงานที่ทางานที่ดแู ลเด็กหรื อตาแหน่งที่ไม่ใช่การดูแลเด็ก จะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการสรรหาบุคลากรอย่าง
ปลอดภัย ทุกโรงเรี ยนจะเก็บบันทึกการตรวจสอบการสรรหาบุคลากรทังหมดของพนั
้
กงานทุกคนไว้ ที่สว่ นกลางเป็ นเวลา 10 ปี ตังแต่
้ วนั
เริ่ มงานของพวกเขา บันทึกนี ้จะรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ DBS (การตรวจสอบข้ อมูลให้ บริ การอย่างเปิ ดเผยสาหรับทุกคนที่อาศัย
หรื อทางานในสหราชอาณาจักรเท่านัน)
้ เช่น วันที่เสร็ จสมบูรณ์และหมายเลข
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรื อ
ใบรับรองความประพฤติ ฯลฯ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะโทรศัพท์ถงึ แหล่งอ้ างอิงทีผ่ ้ สู มัครให้ ไว้ เพื่อให้ แน่ใจว่าพวกเขาเป็ นคนที่
ปลอดภัยอย่างแท้ จริ ง
ในกรณีที่พนักงานกาลังย้ ายไปทีโ่ รงเรี ยนใหม่ ๆ และขอให้ มีการอ้ างอิง SDL / ครูใหญ่จะต้ องพิจารณาว่าพนักงานเหล่านัน้
เคยถูกกล่าวหาในเรื่ องนี ้หรื อไม่
ในกรณีที่ข้อมูลถูกเปิ ดเผยเป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนการตรวจสอบประวั
้
ติอาชญากรรม ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อควร
ระวัง ความเชื่อมัน่ หรื อข้ อมูลที่ออ่ น การเปิ ดเผยข้ อมูลใด ๆ จะนาไปสูก่ ารประเมินความเสีย่ งเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ก่อนการแต่งตัง้ การ
ประเมินความเสีย่ งนี ้จะถูกลงนามโดยหัวหน้ าฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรื อภูมิภาค
สาหรับพนักงานทีเ่ องหรื ออย่างน้ อยมีสว่ นสาคัญในบทบาทของพวกเขา Early years / วัยเด็ก (0 ถึง 5 ปี ) จะมีข้อกาหนด
เพิ่มเติม ว่ามีความเหมาะสมกับตาแหน่งมีการประกาศอย่างเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว ซึง่ จะระบุได้ อย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ กาลังพัก
อาศัยอยูก่ บั คนที่ได้ รับการตัดสินว่ามีความผิด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับเด็กหรื ออาชญากรรมรุนแรง
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ส่ วนที่ 6
6.1 ขันตอนปฏิ
้
บตั ิตา่ งๆที่พนักงานหรื ออาสาสมัครที่วติ กกังกลเกี่ยวกับนักเรี ยนคนใด /การติดตาม
หากเจ้ าหน้ าที่สงสัยว่านักเรี ยนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของพวกเขาอาจตกเป็ นเหยื่อของการล่วงละเมิดหรื อมีความเสีย่ งที่จะถูกทา
ร้ ายหรื อเป็ นอันตรายในรูปแบบอื่น ๆ พวกเขาไม่ควรพยายามสืบสวนเองและแจ้ งให้ หวั การป้องกันที่ได้ รับการแต่งตัง้ (DSL) ทราบ
เกี่ยวกับความกังวลของพวกเขาโดยเร็วที่สดุ
พนักงานต้ องเปิ ดเผยข้ อกังวลเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ที่นกั เรี ยนจะถูกทารุณกรรมหรื ออยูใ่ นสภาพเสีย่ ง เป็ นการดีกว่าทีจ่ ะ
บอกเล่าถึงความกังวลเหล่านี ้ ถึงแม้ วา่ ในเวลาต่อมาอาจพิสจู น์ได้ วา่ ไม่มมี ลู ความจริ ง ยังดีกว่าที่จะเก็บงาข้ อมูลที่อาจช่วย
ปกป้องนักเรียนจากอันตรายที่แท้ จริ งได้ ในหลายกรณีนกั เรี ยนจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลโดยตรง แต่เจ้ าหน้ าที่จะรู้ได้ เนื่องจากตัวบ่งชี ้
ทางร่างกายหรื อทางอารมณ์ ในสถานการณ์เช่นนี ้เจ้ าหน้ าที่ควรใช้ แบบฟอร์ มบันทึกความกังวลทีภ่ าคผนวก 1 และแผนที่ร่างกายที่
ภาคผนวก 2 (ถ้ าเหมาะสม) เพื่อรายงานไปยังผู้นาด้ านการป้องกันได้ รับการแต่งตังไว้
้
ในกรณีที่นกั เรียนคนใดเปิ ดเผยข้ อมูลโดยตรงใด ๆ ควรปฏิบตั ิตามแนวทางภายใต้ หวั ข้ อ 'การจัดการกับการเปิ ดเผยข้ อมูล'
ควรปฏิบตั ิตามขันตอนด้
้
านล่าง
6.2 การจัดการกับการเปิ ดเผยข้ อมูล การรายงานและการดาเนินการเพิม่ เติม
หลักการทัว่ ไป:
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าหากเด็กขอพูดคุยปรับทุกข์เกี่ยวกับปั ญหาของพวกเขากับใคร ไม่มใี ครควรให้ สญ
ั ญาว่าจะเก็บไว้
เป็ นความลับถ้ าสิง่ ที่เด็กเปิ ดเผยหรื อมีแนวโน้ มที่จะเปิ ดเผย เกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดที่ได้ รับความเดือดร้ อนโดยพวกเขาหรื อเด็ก
คนอื่น เจ้ าหน้ าที่ควรให้ ข้อมูลนี ้เป็ นคาเตือนเรื่ องสุขภาพก่อนพบปะกับเด็ก
คาแนะนาต่อไปนี ้ยึดหลักปฏิบตั ทิ ี่สาคัญห้ าประการสาหรับพนักงานทุกคน:
รั บฟั ง
ถ้ าเป็ นไปได้ ควรหยุดและฟั งเด็กที่ต้องการพูดเพื่อปรับทุกข์ เรารู้วา่ เด็ก ๆ มักพบว่ามันเป็ นเวลาที่ไม่สะดวกมากที่สดุ ใน
การทาเช่นนี ้ แต่สงิ่ สาคัญคือคุณต้ องให้ เวลากับเด็กแม้ วา่ จะพูดว่า "ฉันไม่วา่ งตอนนี ้ แต่มาหาฉันในที่ทางานของฉันที่ ... ". ถ้ าเป็ นไป
ได้ ในระหว่างการเปิ ดเผยใด ๆ พยายามที่จะฟั งให้ เงียบและพยายามที่จะไม่ตกใจหรื อแสดงอาการไม่เชื่อ
สร้ ำงควำมมั่นใจ
พยายามที่จะสงบ ไม่มีการตัดสินและเห็นใจเด็ก อย่าให้ คาสัญญาที่คณ
ุ ไม่สามารถรักษาได้ ให้ ความมัน่ ใจเท่าที่ทาได้
และบอกเด็กว่าคุณจะทาอย่างไร ให้ ความมัน่ ใจกับเด็กว่าพวกเขากาลังทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องแล้ วที่บอกกับคุณ
ตอบสนอง
ตอบสนองต่อสิง่ ทีเ่ ด็กพูดเท่าทีจ่ าเป็ นเท่านันเท่
้ าที่คณ
ู ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม อย่าถามคาถามชี ้นา ถามต่อไปด้ วยคาถาม
ปลายเปิ ด "มีอะไรคุณทีต่ ้ องบอกฉันอีกไหม........?" อย่าพยายามวิพากษ์ วิจารณ์ผ้ ถู กู กล่าวหา ว่าเป็ นผู้กระทาความผิดเพราะอาจ
เป็ นสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ด็กอาจจะมีความผูกพันอยูด่ ้ วย
บันทึก
จดบันทึกย่อเกี่ยวกับสิง่ ที่เด็กพูดในระหว่างการสนทนา แต่ถ้าไม่สามารถทาได้ ระหว่างนัน้ ให้ จดบันทึกไว้ โดยเร็วที่สดุ
เท่าที่จะทาได้ และภายใน 24 ชัว่ โมง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ บนั ทึกสิง่ ที่เด็กพูดไว้ และไม่ใช่การตีความในสิง่ ที่พดู บันทึกวันเวลา
และสถานที่ด้วย (ดูบนั ทึกแบบฟอร์ มความวิตกกังวลใน ภาคผนวก 1)
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รำยงำน
ในกรณีที่เด็กมีการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ก็ตามไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ สิง่ สาคัญที่ต้องปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่
กาหนดไว้ ในนโยบายนี ้ (โดยใช้ แบบฟอร์ มในภาคผนวก 1) ควรส่งผ่านไปหัวหน้ าฝ่ ายคุ้มครองที่ได้ รับการแต่งตังที
้ ก่ าหนดโดยเร็วที่สดุ
เท่าที่จะเป็ นไปได้ และควรรวมถึงบันทึกแผนที่ร่างกายที่สมบูรณ์ (ซึง่ สามารถดูได้ จากภาคผนวก 2)
ในกรณีที่เด็กมีการเปิ ดเผยข้ อมูลและอ้ างการล่วงละเมิด ควรแจ้ งให้ หวั หน้ าฝ่ ายคุมครองที่ได้ รับการแต่งตัง้ (หรื อครูใหญ่ /
หัวหน้ าคณะครู ในกรณีที่หวั หน้ าที่ได้ รับการแต่งตังไม่
้ อยู่ ) ให้ เร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ หัวหน้ าด้ านการคุ้มครองจะทาการ
ตรวจสอบพยานหลักฐานที่มีอยู่ โดยการทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ บันทึกที่นามาจากพยานจะมีให้ กับหน่วยงานสืบสวน หัวหน้ าด้ านการ
คุ้มครองจะพิจารณาว่ามีความจาเป็ นในการให้ คาปรึกษาประกอบข้ อมูลที่มีอยู่ บทบาทของหัวหน้ าด้ านการคุ้มครองคือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินการต่อไปและเพื่อตัดสินใจว่าจะดาเนินการต่อไปภายในกรอบกฎหมายท้ องถิ่นหรื อไม่ เป็ นสิง่ สาคัญที่
จะต้ องบันทึกข้ อมูลและเก็บข้ อมูลที่ครบถ้ วนเป็ นความลับ
ในฐานะองค์กรของโรงเรี ยนนานาชาติ NAE ตระหนักถึงบริ บทในท้ องถิ่นที่หลากหลายและซับซ้ อนที่โรงเรี ยนของเรา
ดาเนินการมา ดังนันหลั
้ กการดังต่อไปนี ้จึงถูกนามาพิจารณาเมื่อปฏิบตั ิตามกรอบและขันตอนในการเปิ
้
ดเผยรายงานและการ
ดาเนินการต่อไป:
ในฐานะโรงเรี ยนนานาชาติเรา:
มักอาศัยอยูใ่ นเมืองและประเทศที่ให้ การสนับสนุนจากภายนอกเพียงเล็กน้ อย
ตระหนักถึงข้ อ จากัด ในด้ านการคุ้มครองเด็ก
จาเป็ นต้ องประเมินคุณภาพและทักษะของทีป่ รึกษาและเจ้ าหน้ าที่สนับสนุนอื่น ๆ ในการรับมือกับเด็ก
ที่ได้ รับความเดือดร้ อนหรื อทาร้ ายตนเองเพื่อกาหนดขอบเขตของงาน
ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายในท้ องถิ่นผนวกกับหลักการและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ ในนโยบายนี ้
หน่ วยงำนปกป้องคุ้มครองระดับท้ องถิน่ / คำแนะนำ
ข้ อกาหนดทางกฎหมายในแต่ละท้ องถิ่น: แต่ละโรงเรี ยนต้ องเพิ่มเติมข้ อมูลในท้ องถิ่นและรายละเอียดการติดต่อ สาหรับ
หน่วยงานตนเองและหน่วยงานในท้ องถิ่นที่ทงสองฝ่
ั้
ายสามารถให้ คาแนะนาและอ้ างอิงได้ ในส่วนนี ้ อีกทางเลือกหนึง่ คือโรงเรียน
สามารถจัดทาเอกสารแยกต่างหาก ซึง่ จะระบุวา่ หน่วยงานใดทีส่ ามารถติดต่อได้ หรื อพร้ อมเมือ่ โรงเรี ยนต้ องการขอคาแนะนาหรื อ
ใช้ อ้างอิง ที่ขาดไม่ได้ คือควรบรรจุชื่อและรายละเอียดการติดต่อของ DSL รวมอยูด่ ้ วย
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ส่ วนที่ 7
7.1 กำรเก็บบันทึกและกำรรั กษำควำมลับ
กำรจดบันทึก
การบันทึกข้ อมูลทังหมดเกี
้
่ยวกับความวิตกกังวลในเรื่ องการคุ้มครองเด็ก การเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อข้ อกล่าวหาควรได้ รับการ
พิจารณาว่าเป็ นข้ อมูลที่ละเอียดอ่อนและควรเก็บรักษาไว้ อย่างปลอดภัย และแยกออกจากบันทึกทัว่ ไปของเด็กของโรงเรียน ควรมี
การแบ่งปั นข้ อมูลกับทุกคนทีจ่ าเป็ น ต้ องมีข้อมูลเพื่อให้ พวกเขาสามารถดาเนินการตามขันตอนที
้
เ่ หมาะสมเพื่อป้องกันเด็กหรื อเพื่อให้
พวกเขาสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนได้ แต่ก็ไม่ควรมีการแบ่งปั นกันอย่างแพร่หลายมากเกินกว่านี ้
บันทึกการคุ้มครองเด็กจะถูกจัดเก็บไว้ ในตู้เก็บเอกสารที่ปลอดภัยและถูกล็อค โดยสามารถเข้ าถึงได้ ผา่ นทางผู้นาด้ านการ
ปกป้องที่ได้ รับการแต่งตังและเจ้
้
าหน้ าที่อาวุโสอื่น ๆ เพื่อให้ แน่ใจว่าเป็ นการเข้ าถึงที่เหมาะสม
บันทึกข้ อมูลของเด็กทีม่ ีการเปิ ดเผย ควรมีการระบุวนั ที่ไว้ อย่างชัดเจนและจัดเก็บโดยไม่ต้องมีการแก้ ไขเพิ่มเติมภายหลัง
บันทึกการคุ้มครองเด็กแยกต่างหากจากแฟ้ มการศึกษาทัว่ ไป พนักงานทีต่ ้ องการข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียนใด ๆ เหล่านี ้
จะได้ รับการแจ้ งจาก หัวหน้ าการคุ้มครอง
จะมีการจัดทาแฟ้ มคุ้มครองของเด็กแต่ละคนทันทีที่โรงเรี ยนตระหนักและมีความวิตกกังวลกับเด็กคนนัน้
ซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายวิธีเช่น
สมาชิกในทีมรู้สกึ กังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพหรื อความเป็ นอยูท่ ี่ดขี องเด็ก –
ควรบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ดูคาแนะนาด้ านล่าง)
มีการส่งต่อข้ อมูลโดยโรงเรี ยนที่เด็กได้ เข้ าเรี ยนมาก่อนจะมาเรียนโรงเรี ยนเรา
โรงเรี ยนได้ รับแจ้ งจากหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับความห่วงใยในการคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับเด็กคนนันๆ
้
เจ้ าหน้ าที่ควรบันทึกประเภทของความวิตกกังวลไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคานึงถึงสวัสดิภาพหรื อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของ
เด็กโดยใช้ รูปแบของโรงเรียน บันทึกนี ้ควรจะส่งให้ หวั หน้ าผู้ค้ มุ ครองที่ได้ รับการแต่งตังเร็
้ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ความห่วงใยซึง่ ใน
ตอนแรกดูเหมือนจะไม่สาคัญอาจกลายเป็ นข้ อมูลที่สาคัญในภายหลัง ดังนันจึ
้ งควรให้ รายละเอียดมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ความ
ห่วงใยที่เพิม่ ขึ ้นอาจไม่ก้าวหน้ าไปกว่าการสนทนากับหัวหน้ าฝ่ ายคุ้มครองทีก่ าหนด
แต่อาจนาไปสูป่ ั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับระบบ
กฎหมาย ถ้ ายังไม่เกิดเหตุการณ์ทที่ าให้ วติ กกังวล ควรระบุให้ แน่ชดั ว่าอะไรทาให้ คณ
ุ รู้สกึ กังวล
หากข้ อมูลใดถูกนาออกจากไฟล์ไม่วา่ จะด้ วยเหตุผลใดก็ตาม จะมีการบันทึกวันที่ไว้ ในแฟ้ มพร้ อมระบุวา่ ใครเป็ นผู้นาไป
เมื่อใดและเพื่อจุดประสงค์อะไร
แบบฟอร์ มบันทึกควรประกอบด้ วย (ดูภาคผนวก 1):
บันทึกรายละเอียดของเด็ก: ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด ที่อยู่ และรายละเอียดของครอบครัว
วันที่และเวลาของเหตุการณ์ / ข้ อวิตกกังวล
ลักษณะของความกังวลที่เกิดขึ ้น
ดาเนินการโดย ใคร: ชื่อและตาแหน่งของบุคคลที่ทาบันทึก
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ในกรณีของการเปิ ดเผยข้ อมูลโปรดจาไว้ วา่ บันทึกที่คณ
ุ ทานันต้
้ องประกอบด้ วย
สิง่ ที่เด็กพูดในทุกรายละเอียด (ในคาพูดของตัวเอง)
คาถามที่นาไปให้ เด็ก
เวลาและสถานที่ของการเปิ ดเผย
มีใครอยูใ่ นช่วงเวลาที่มีการเปิ ดเผย
การวางตังของเด็กในตอนที่เด็กเริ่ มเปิ ดเผยและเมื่อเสร็ จหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูล
กำรเก็บข้ อมูลเป็ นควำมลับ
โรงเรี ยนของเราควรคานึงว่าข้ อมูลทังหมดนั
้
นเกี
้ ่ยวกับการคุ้มครองเด็กแต่ละคนทีเ่ ป็ นประเด็นตัว / การคุ้มครองเด็กเป็ น
ความลับและควรปฏิบตั ิตามข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลควรได้ รับการส่งต่อไปยังบุคคลทีเ่ หมาะสมเท่านันตามดุ
้
ลพินิจของครูใหญ่ / หัวหน้ า
ครู / หัวหน้ าด้ านความคุ้มครองทีก่ าหนดและสิง่ นี ้ควรเป็ นไปตามสิง่ ที่จะต้ องรับทราบ
ควรมีการเก็บรักษาบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กไว้ อย่างเหมาะสม บันทึกย่อที่เกิดขึ ้นพร้ อมกันควรได้ รับการสแกน
และเก็บไว้ ในรูปแบบเดิม
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ส่ วนที่ 8
8.1 กำรตรวจสอบ กำรรำยงำน กำรตรวจทำนและกำรลงนำม
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเพื่อให้ โรงเรี ยนสามารถดาเนินการ
"การ
ตรวจสอบด้ านสุขภาพที่ปลอดภัย"
โรงเรี ยนจะมีเครื่ องมือประเมินตนเองเพื่อช่วยในการทบทวนการจัดเตรี ยมความปลอดภัยของ
ตนเอง คาดว่าโรงเรี ยนทุกแห่งจะดาเนินการและส่งการประเมินนี ้ไปยังหัวหน้ าหน่วยรักษาความปลอดภัยทุกปี การสุม่ เลือกโรงเรียน
จะได้ รับการพิจารณาในเชิงลึกมากขึ ้น โรงเรี ยนอาจได้ รับการสนับสนุนจากหัวหน้ าฝ่ ายคุ้มครองเพื่อให้ การประเมินเสร็ จสิ ้นและได้
ดาเนินการตามแผนในที่ที่จาเป็ น
การปกป้องและคุ้มครองเด็กนี ้จะนับเป็ นส่วนหนึง่ ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและต่อเนื่องถึงการทบทวน
ด้ านสุขภาพและความปลอดภัยของโรงเรี ยน ที่มกี ารตรวจสอบโดย NAE
นโยบายนี ้ครอบคลุมทุกส่วนของโรงเรี ยนทังหมด
้
สาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง และผู้ดแู ล หากต้ องการข้ อมูลในรูปแบบ
เอกสาร สามารถข้ อได้ จากทางโรงเรี ยน หรื อจะเข้ าไปอ่านผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเองและเว็บไซต์ Nord Anglia Education
นโยบายจะแปลเป็ นภาษาหลัก
นโยบายนี ้จะได้ รับการทบทวนและปรับปรุงเป็ นประจา แต่อย่างน้ อยทุกสองปี
เจ้ าหน้ าที่อาวุโสในโรงเรี ยนจะต้ องลงนามรับรองนโยบายนี ้หลังจากมีการปรับปรุงแต่ละครัง้ ควรมีการจัดทาสาเนานโยบาย
ฉบับปรับปรุงให้ แก่พนักงานอาสาสมัครผู้ปกครอง / ผู้ดแู ลและนักเรี ยนทุกคนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเด็กนักเรี ยน เซ็นชื่อเพื่อรับทราบ
ด้ านล่าง เพื่อเป็ นการแสดงว่าคุณได้ อา่ นและเข้ าใจนโยบายแล้ ว และคุณตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม แล้ วส่งกลับไปยังหัวหน้ าผู้รับผิดชอบ
เซ็นยืนยันและรับทราบ จากนันจะถู
้ กเก็บไว้ ที่ฝ่ายบุคคล
ลงนามและลงวันที่โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (หรื อผู้นาในการปกป้องคุ้มครอง)
-----------------------------------นามของ Nord Anglia Education
-------------------------------------ลงนามและลงวันที่โดยครูใหญ่

--------------------------------------ลงนามและลงวันที่โดยผู้นาในการปกป้องคุ้มครอง

ลายมือชื่อและวันที่:------------------------------------
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ภาคผนวกที่ 1.
แบบฟอร์ มบันทึกควำมวิตกกังวล
ชื่อนักเรี ยน
ที่อยู่
วัน/เดือน/ปี เกิด
นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ มีการ
กรอกแบบฟอร์ มนี ้

Yes

No





หากไม่ทราบ เพราะเหตุใด
ถ้ าทราบเด็กมีกริ ยา-อาการ
อย่างไร
ลงชื่อของท่าน
วันที่
เวลา
ลงชื่อ/ลายเซนต์
วิตกกังวลเกี่ยวกับ

วันที่

วันที่
เริ่ มต้ นการดาเนินการ

วันที่

ลงชื่อ/ลายเซนต์

วันที่
23

การติดตาม

วันที่

ลงชื่อ/ลายเซนต์

วันที่:

ข้ อสรุป /ผลลัพธ์

วันที่:

ลงชื่อ/ลายเซนต์

วันที่
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ภาคผนวก 2
คู่มือแผนที่ร่ำงกำยสำหรั บโรงเรียน
แผนที่ร่างกายควรใช้ เพื่อจัดทาเอกสารและบันทึกอาการบาดเจ็บทีส่ ามารถมองเห็นด้ วยตา เป็ นอันตรายและการบาดเจ็บ
ทางร่างกาย สิง่ เหล่านี ้ควรได้ รับการจัดทาขึ ้นและส่งไปยังผู้นาด้ านการคุ้มกันที่ได้ รับการแต่งตังในเวลาเดี
้
ยวกับการกรอกแบบบันทึก
ความห่วงใย ในภาคผนวกที่ 1 แม้ วา่ การบาดเจ็บของเด็กจะมีคาอธิบายที่เป็ นไปได้ ก็ตาม แผนที่ร่างกายที่สมบูรณ์จะช่วยติดตาม
ประวัติหรื อรูปแบบของ บาดเจ็บซ ้า สาเนาของแผนที่ร่างกายควรจะเก็บไว้ ในแฟ้ มลับของเด็กที่นา่ เป็ นห่วง
ใช้ ปากกาเสมอ (ไม่ใช้ ดินสอ) หรือพิมพ์เอกสารและห้ ามใช้ น ้ายาลบข้ อความหรื อยางลบอื่น ๆ
ห้ ามถอดเสื ้อผ้ าออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจ เว้ นแต่จะได้ รับบาดเจ็บเนื่องจากการรักษา ห้ ามพนักงานบันทึกการ
บาดเจ็บโดยการถ่ายภาพ ควรใช้ แผนที่ร่างกายที่แสดงด้ านล่างในการบันทึก หากคุณสังเกตเห็นการบาดเจ็บต่อเด็ก ให้ พยายาม
บันทึกสิง่ ต่างๆต่อไปนี ้ให้ มากที่สดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บทังหมดที
้
่คณ
ุ สามารถดูได้ :
ตำแหน่ งที่แน่ นอนของกำรบำดเจ็บที่ร่ำงกำยเช่ น แขนด้ ำนบน / แก้ มซ้ ำย
ขนาดของการบาดเจ็บ – เป็ นหน่วยเซนติเมตรหรื อนิ ้วตามความเหมาะสม
รูปลักษณะโดยคร่าวๆของการบาดเจ็บเช่น วงกลม /สีเ่ หลีย่ มหรื อ อื่นๆ
สีของบริ เวณที่บาดเจ็บ - ถ้ ามีมากกว่าหนึง่ สีให้ บนั ทึกตามที่ปรากฏ
ผิวหนังแตกหรื อไม่?
มีอาการบวมที่บริ เวณที่บาดเจ็บหรื อที่อื่น ๆ หรื อไม่?
มีแผลพุพองหรื อมีเลือดออกหรื อไม่?
มีอาการบาดเจ็บหรื อมีคราบสกปรก ฯลฯ หรื อไม่?
การเคลือ่ นไหวทาได้ อย่างจากัด เนื่องจากการบาดเจ็บหรื อไม่?
บริ เวณที่ได้ รับบาดเจ็บรู้สกึ ร้ อนหรื อไม่?
เด็กรู้สกึ ร้ อนหรื อไม่?
เด็กรู้สกึ เจ็บปวดหรื อไม่?
รูปร่างของเด็กมีการเปลีย่ นแปลง / พวกเขาทาตัวแปลกไปจากที่เคยเป็ นหรื อไม่?
ต้ องระบุวนั ที่ของการบันทึกไว้ เช่นเดียวกับชื่อและลงลายเซนต์ของบุคคลที่ทาการบันทึกกากับ เพิม่ ความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
กรณีที่มีความจาเป็ น
ในกรณีที่เด็กมีอาการบาดเจ็บใด ๆ ที่ต้องให้ ความสนใจโปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการปฐมพยาบาลในกรณีที่จาเป็ น
ชื่อของบุคคลที่กรอกแผนที่ร่างกาย:
............................................................
ตาแหน่งหน้ าที่ของบุคคลที่กรอกข้ อมูลแผนที่ร่างกาย:
……………………………………………………..
............................................................... .......
วันที่ได้ รับบาดเจ็บและฟอร์ มทีเ่ สร็ จสมบูรณ์:
.....................................................................
วันที่แบบฟอร์ มนี ้เสร็ จสมบูรณ์และส่งกลับไปที่ DSL (ถ้ าแตกต่าง): .......................................
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ศีรษะด้ านหลัง

ศีรษะด้ านหน้ าซ้ าย

26

ศีรษะด้ านหน้ า
ศีรษะด้ านหน้ าขวา

27

ลาตัวด้ านหลัง
ลาตัวด้ านหน้ า

28

ฝ่ าเท้ า

หลังเท้ า
Top of the Feet

Left Foot/ เท้ าซ้ าย

Right Foot/ เท้ าขวา

29

top of hand/หลังมือ

Palms / ฝ่ ามือ
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ภาคผนวก 3
ผู้เชี่ยวชำญและหน่ วยงำนท้ องถิน่
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
http://www.unicef.org/thailand/protection.html
การจับคูก่ นั เพื่อคุ้มครองเด็ก(CPP)
http://www.childprotectionpartnership.org/partners/thailand
มูลนิธิ Child line Thailand
พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2546 เป็ นภาษาอังกฤษ
http://democracyforburma.wordpress.com/2009/09/24/thailands-child-protection-act-of-2003-english/
http://plan-international.org/where-we-work/asia/thailand/
มูลนิธิเด็กไทย
http://thaichildrenstrust.org.uk/whoweare/child-protection-policy
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ภาคผนวก 4
จะบอกใครได้ บ้ำง?
หากคุณพบเห็นหรื อมีกรณีที่นา่ เป็ นห่วงอย่างเฉียบพลัน ให้ บอกกับ; Karyn Walton (ประถม) Tamara McKenna (มัธยม) หรื อ
Steve Rand (หอพักนักเรี ยน) หากบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นไม่วา่ ง โปรดพูดคุยกับผู้บงั คับบัญชาในสายงาน หรื อหัวหน้ าโรงเรี ยนประถม
/ มัธยมศึกษาเกี่ยวกับข้ องกับกรณีเบื ้องต้ นของคุณ
เหตุการณ์ทงหมดและ
ั้
/ หรื อข้ อกล่าวหาจะต้ องถูกส่งไปยังผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ผ้ นู าในการดูแลการคุ้มครองความปลอดภัยเด็ก
(Safeguard Designated Leads: SDL) ซึง่ จะแจ้ งให้ ครูใหญ่ทราบ

รับข้อกล่าวหาหรื อ
สงสัยว่ามีการละเมิด

แจ้ง SDL

หยุดและฟัง

อย่าสัญญาว่าจะเก็บ
เป็ นความลับ

บันทึกเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

หลีกเลี่ยงการถามนา
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สังเกตการล่วงวละเมิด

บอกผูก้ ระทาผิดให้ออก
ห่าง แล้วอยูใ่ นระยะที่
ปลอดภัย

แนะนาพวกเขาว่าจะแจ้ง
ความเอาเรื่ อง

อย่าทาให้ตวั เองและคนอื่น
ตกอยูใ่ นอันตราย

ถ้าผูก้ ระทาผิดไม่หยุด ให้
ร้องขอความช่วยเหลือ

พาเหยือ่ ไปยังที่ปลอดภัย

แจ้งผูก้ ระทาผิดถึงความ
วิตกกังวล ถ้าสมควร

บอกให้ผกู้ ระทาผิดหยุด
การกระทา

แจ้ง SDL
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ภาคผนวก 5
คำแถลงกำรณ์ กำรยอมรั บนโยบำยกำรคุ้มครองเด็ก

ข้ าพเจ้ า _____________________________________________________ (โปรดระบุชื่อ) ได้ รับและอ่านสาเนานโยบายคุ้มครองเด็ก
ของ โรงเรี ยนนานาชาติรีเจนท์ พัทยาแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ ทาความคุ้นเคยกับเนื ้อหาของนโยบายนี ้และเข้ าใจขันตอนที
้
่ข้าพเจ้ าต้ องปฏิบตั ิ
ลายเซ็นของข้ าพเจ้ าแสดงให้ เห็นว่าข้ าพเจ้ ารับทราบ เข้ าใจ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่มีอยูใ่ นนโยบายนี ้
____________________________________ วันที่: ______________________
(ลายเซ็นต์ลกู จ้ าง)
ลูกจ้ างทุกคนควรส่งคาแถลงนี ้ให้ กบั คุณ Karyn Walton
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ภำคผนวก 6
โรงเรี ยนนานาชาติรีเจนท์พทั ยามุง่ มัน่ ที่จะปกป้องและส่งเสริ มสวัสดิภาพของเด็ก ๆ ในชุมชนของเรา เราหวังว่าผู้อยูอ่ าศัยในวิทยาเขต
ทังหมดรวมทั
้
งผู
้ ้ ที่ไม่ได้ รับการว่าจ้ างจากโรงเรี ยนโดยตรงจะแบ่งปั นความมุง่ มัน่ นี ้
ข้ อมูลส่วนตัว
นามสกุล
ชื่อจริ ง
ชื่อเล่น
ชื่อนามสกุลเดิมหรื อชื่อเดิม
ที่อยู่

ที่อยูอ่ ีเมล
หมายเลขโทรศัพท์ในเวลากลางวัน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน
ปกป้องกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
โปรดจาไว้ วา่ เป็ นความผิดอาญาสาหรับบุคคลที่ถกู ให้ ออกจากงานที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ที่จะมาทางานหรื อเป็ นอาสาสมัครใน
โรงเรี ยน
คุณเคยมีเรื่ องของข้ อกล่าวหาเกี่ยวกับความปลอดภัยและ โปรดลบตามความเหมาะสม:
สวัสดิภาพของเด็กคนหนุม่ สาวและ / หรื อผู้ใหญ่ที่ออ่ นแอ ใช่
หรื อไม่ มีเหตุผลหรื อไม่มีมลู เหตุ
ไม่ใช่
หากคุณตอบว่าใช่กบั คาถามข้ างต้ นคุณต้ องระบุ
กรุณาทาเครื่ องหมายซองจดหมายที่ปิดสนิท:
รายละเอียดในกระดาษแผ่นเดียวให้ เก็บไว้ ในซองที่ปิด
เป็ นความลับ
สนิทไว้ เป็ นความลับและแนบไปกับใบสมัครนี ้
FAO: ผู้นาการคุ้มครองเด็ก Karyn Walton
ฉันได้ แนบรายละเอียดตามที่ร้องขอ
โปรดลบตามความเหมาะสม:
ใช่
ไม่ใช่
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โปรดทรำบ:
•การปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามอาจส่งผลให้ มีการตรวจสอบสิทธิ์ผ้ อู ยูอ่ าศัยในโรงเรี ยน
•ผู้อยูอ่ าศัยในวิทยาเขตทังหมดจะต้
้
องมีการตรวจสอบจากตารวจ
•กรุณาแนบสาเนาหนังสือเดินทางหรื อบัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมกับเอกสารนี ้ด้ วย
•ผู้ที่อาศัยอยูใ่ นวิทยาเขตทังหมดต้
้
องเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านการคุ้มครองเด็กในโรงเรี ยน (ให้ โดยโรงเรี ยน) ก่อนเข้ าพักที่โรงเรียนรี
เจ้ นท์อินเตอร์ เนชัน่ แนลพัทยา
•ผู้อยูอ่ าศัยในวิทยาเขตทังหมดต้
้
องลงนามในเอกสารที่แนบเพื่อระบุวา่ ได้ รับอ่านอ่านตกลงและเข้ าใจนโยบายการปกป้อง
คำแถลงกำรณ์ กำรยอมรั บของนโยบำยคุ้มครอง
ข้ าพเจ้ า _____________________________________________________ (โปรดระบุชื่อ) ได้ รับและอ่านสาเนานโยบายคุ้มครองเด็ก
ของ โรงเรี ยนนานาชาติรีเจนท์ พัทยา แล้ ว
ข้ าพเจ้ าทาความคุ้นเคยกับเนื ้อหาของนโยบายนี ้และเข้ าใจขันตอนที
้
่ข้าพเจ้ าต้ องทา ลายเซ็นของข้ าพเจ้ าแสดงให้ เห็นว่าข้ าพเจ้ า
รับทราบ เข้ าใจ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อมูลที่มีอยูใ่ นนโยบายนี ้

____________________________________ วันที่: ______________________
ลายเซ็)นต์ลกู จ้ าง)
ลูกจ้ างทุกคนควรส่งคาแถลงนี ้ให้ กบั คุณ Karyn Walton

ข้ าพเจ้ าทาความคุ้นเคยกับเนื ้อหาของนโยบายนี ้และเข้ าใจขันตอนที
้
่ข้าพเจ้ าต้ องทา ลายเซ็นของข้ าพเจ้ าแสดงให้ เห็นว่าข้ าพเจ้ า
รับทราบ เข้ าใจ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อมูลที่มีอยูใ่ นนโยบายนี ้

____________________________________ วันที่: ______________________
(ลายเซ็นต์ลกู จ้ าง)
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ภาคผนวก 7
อำสำสมัครและผู้เยีย่ มชม
โปรดดูนโยบายสาหรับรายละเอียดทังหมด
้
ข้ อตกลงเรื่ องอาสาสมัคร
ขอขอบคุณที่เป็ นอาสาสมัคร โรงเรี ยนนานาชาติรีเจนท์ พัทยา การให้ ความช่วยเหลือของคุณได้ รับการชื่นชมอย่างมากและเราหวังว่า
คุณจะได้ รับประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณที่นี่
โปรดอ่านและลงนามในข้ อตกลงอาสาสมัครฉบับนี ้และมอบไว้ ในโรงเรี ยน คุณจะได้ รับสาเนาสาหรับบันทึกของคุณ
•ข้ าพเจ้ าได้ รับสาเนาของนโยบายอาสาสมัครของโรงเรี ยน
•ข้ าพเจ้ ายินยอมที่จะรักษาข้ อมูลที่ฉนั เรี ยนรู้จากการเป็ นอาสาสมัครในโรงเรี ยนเป็ นความลับ
•ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่าฉันต้ องผ่านการตรวจสอบของสานักบันทึกอาญาเพื่อให้ คาแนะนาแก่โรงเรี ยนว่าเป็ นความเหมาะสมของฉันในฐานะ
อาสาสมัคร หากคุณมีหนังสือรับรอง CRB อยูแ่ ล้ วกรุณามอบให้ โรงเรี ยนและสาเนาจะถูกจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นหลักฐานในโรงเรี ยน
•ข้ าพเจ้ ายินยอมที่จะดาเนินการฝึ กอบรมการคุ้มครองเด็กทางออนไลน์ตามที่โรงเรี ยนกาหนด

ลงนาม: _____________________________

ชื่อ: ______________________________

วันที่: _______________________________
ขอขอบคุณที่สละเวลาเพื่อกรอกข้ อมูลในแผ่นงานอาสาสมัครนี ้
กรุณาส่งสาเนาเอกสารฉบับนี ้ให้ กบั คุณ Karyn Walton เพื่อช่วยป้องกัน
การให้ ความช่วยเหลือของคุณได้ รับการชื่นชมและเราจะติดต่อกลับในไม่ช้า
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ข้ อตกลงในกำรเยีย่ มชม
ขอบคุณสาหรับการเยี่ยมชมโรงเรี ยนนานาชาติ รี เจนท์ พัทยา กรุณากรอกข้ อมูลลงนามและวันที่ในภาคผนวกนี ้
•ข้ าพเจ้ าได้ รับสาเนานโยบายการเยี่ยมชมของโรงเรี ยนและคาแนะนาในการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น
•ข้ าพเจ้ าจะไม่อยูค่ นเดียวในโรงเรี ยนเมื่อไรก็ตามที่เด็ก ๆ อยูใ่ นสถานที่
•ข้ าพเจ้ ายอมรับที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายเหล่านี ้ทุกด้ านเมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน

ลงนาม: _____________________________

ชื่อ: ______________________________

วันที่: _______________________________

ขอขอบคุณที่สละเวลาให้ กรอกข้ อมูลด้ านบน
กรุณาส่งมอบให้ กบั คุณ Karyn Walton เพื่อก่อนการเยีย่ มโรงเรียน
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ภาคผนวก 8
นโยบำยสำหรั บอำสำสมัคร
การเดินทางไปทัศนศึกษาเป็ นส่วนสาคัญในการเรียนรู้ที่โรงเรี ยนของเราและทาให้ เด็ก ๆ ได้ รับโอกาสมากมายที่อยูน่ อก
ประสบการณ์ปกติของพวกเขา เรายินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่คณ
ุ ได้ เป็ นผู้ช่วยอาสาสมัคร: คุณจะมีบทบาทสาคัญในความสาเร็ จและความ
ปลอดภัยในการเดินทางในโรงเรียนนี ้ โปรดอ่านภาคผนวกลงชื่อแล้ วส่งคืน
นี่เป็ นส่วนหนึง่ ของการวางแผนประเมินความเสีย่ งของโรงเรี ยนของเรา
บทบำทของผู้ช่วยที่เป็ นอำสำสมัคร
•รับผิดชอบและดูแลเด็กทุกคนในกลุม่ ของคุณอย่างเท่าเทียมกัน
•อยูก่ บั กลุม่ เด็กที่ได้ รับการจัดสรรเพื่อความมัน่ ใจในความปลอดภัยของพวกเขาตลอดการเดินทาง
เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมสุภาพและมีมารยาทต่อกันและกันและคนทัว่ ไป เราทุกคนไปเป็ นทูตของโรงเรี ยนของเรา!
•เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลุม่ ของคุณจะทาตามทันได้ ไม่วา่ จะเป็ น การเดินทางหรื อออกจากการขนส่งหรื อคาสัง่ ต่างๆ
•ติดต่อครู / เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ ทนั ทีหากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลความปลอดภัยและ / หรื อพฤติกรรม
กำรทำงำนร่ วมกับเจ้ ำหน้ ำที่ของโรงเรียน
เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนคาดหวังว่าผู้ช่วยอาสาจะ:
• ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทังหมดในขณะที
้
่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการโดยตรงของเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยน
• แสดงความมุง่ มัน่ ความสนใจและช่วยเด็ก ๆ ในการเรี ยนรู้โดยการช่วยให้ พวกเขาอ่านป้าย / คา / ข้ อมูล
ถามคาถามทีก่ ระตุ้นให้ เด็ก ๆ นึกถึงงานและช่วยอธิบายประเด็นที่นา่ สนใจ
• ปฏิบตั ิตามคาแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยน
สิ่งที่ไม่ ได้ รับอนุญำต
• ผู้ช่วยอาสาสมัครไม่ได้ รับอนุญาตให้ นาพี่น้องเข้ ามาร่วมทัศนศึกษาด้ วย
• ผู้ช่วยอาสาสมัครไม่ได้ รับอนุญาตให้ จดั กลุม่ นักเรียนใหม่
• ผู้ช่วยอาสาสมัครไม่ได้ รับอนุญาตให้ สบู บุหรี่ ดมื่ แอลกอฮอล์หรื อมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมายใด ๆ
• ผู้ช่วยอาสาสมัครไม่ได้ รับอนุญาตให้ ถ่ายรูปเด็ก
• ผู้ช่วยอาสาสมัครไม่ได้ รับอนุญาตให้ ซื ้อขนม เช่นขนมไอศครี มบิสกิตขนมหวานก่อนระหว่างหรื อหลังการเดินทางไปทัศนศึกษา
อาสาสมัครไม่ได้ รับอนุญาตให้ สมั ผัสหรื อตาหนิเด็ก แต่ควรพูดกับเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนหากมีปัญหา หากคุณต้ องการย้ ายเด็กหรื อ
เรี ยกความสนใจจากเด็กเรามักใช้ ชื่อของพวกเขาและในสถานการณ์ที่เราไม่ได้ มาสัมผัสทางกายภาพกับเด็ก
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ปฐมพยำบำล
สาหรับแต่ละชันเรี
้ ยน จะมีผ้ ชู ว่ ยที่มีคณ
ุ สมบัติอย่างน้ อยหนึง่ คน คุณจะได้ รับแจ้ งหากเด็กในกลุม่ ของคุณต้ องทานยา / ต้ องการการ
ช่วยเหลือ ถ้ าจาเป็ นต้ องได้ รับยานี ้จะทาโดยสมาชิกของพนักงาน ไม่วา่ สถานการณ์ใดอาสาสมัครจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ยาใด ๆ
ยาอื่น ๆ ทังหมดและกล่
้
องปฐมพยาบาลจะดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่โรงเรี ยนที่เหมาะสม
ภำวะฉุกเฉิน
แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ของสมาชิกทราบโดยเร็ วที่สดุ
ถ้ าคุณแยกออกจากส่วนที่เหลือของกลุม่ โรงเรียนโปรดโทรศัพท์ไปที่หมายเลขหนึง่ ของเจ้ าหน้ าทีใ่ นรายชื่อผู้ตดิ ต่อของคุณหรื อโทรศัพท์
ไปที่โรงเรี ยน
_______________________________________________________________________
ฉันได้ อา่ นนโยบายอาสาสมัครแล้ ว
ฉันยอมรับข้ อกาหนดในการให้ บริ การตามที่ระบุในนโยบาย
ฉันจะคอยช่วยสนับสนุนเด็กในการเดินทางและกระตือรื อร้ นในการทางานให้ ราบรื่ น
ลงนาม: _____________________ วันที่: __
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