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5.27 : Child Protection Policy
Rationale and Policy statement
At Iqra, the staff and management are committed to safeguard the welfare of our students. We
recognize that all members of school community have a role in promoting a safe, caring and
stimulating environment so as to achieve our goals of spiritual, physical, intellectual, social and
emotional wellbeing of students at Iqra.
Child protection and safeguarding policy should be read in context with and is linked to other
school policies such as;
 Monitoring and evaluation policy
 Recruitment policy
 Health and safety policy
 Crisis and Emergency response policy
 Field trip policy
 Behaviour policy
 Complaint policy
 ICT and Internet policy
 Attendance and late arrival policy , play ground
 Supervision policy
 Food policy
Aims of the policy:
Main aims of the policy are:
 Establish a safe working environment where the students feel secure and are supported to
learn at the best of their abilities
 Ensure that all staff is fully aware of their responsibilities with regards to protection and
safeguarding of our students as well as staff code of conduct
 Practice clear recruitment procedures that include background checks to ensure the
suitability of the staff to work with children
 Raise understanding of and provide guidance to all members of school community
regarding child protection and safeguarding issues
 Implement procedures for monitoring, identifying and reporting any safeguarding concerns
and ensure all members of school community are aware of such procedures
 Promote co-curricular activities that assist children in developing skills to safeguard
themselves against any form of abuse such as bullying and peer pressure.
 Follow clearly established procedures for recording and responding to any complaints with
reference to any form of abuse.
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Procedures:
1. Pastoral care:
The school management will ensure that qualified social workers are available to offer pastoral care
to our students.
 Social workers will monitor and review the implementation of child protection and
safeguarding polices at Iqra and suggest improvements or additions as and when required.
 Social worker/s act as role models so that the students, parents and staff should feel
comfortable in discussing the matters related to student welfare with them.
 Social worker/s should have sound knowledge of child protection policies and guidelines
provided by MOE or any other relevant government body
 Social workers will keep up to date and accurate records of all documents related to child
protection concerns and ensure confidentiality and discretion.
 Social workers will notify the Principal immediately in case any complaint or concern
regarding child safety or abuse of any form is reported by any member of school
community. The Principal will appoint investigation team if required and confidential
investigation report will be prepared by assigned person/s.
 Social workers will organise activities and workshops for staff, students and parents to raise
awareness about the well being of children.
 Social worker will build up links to external organisations relevant to child welfare and
assist parents and school management in case a referral to any organisation is required in the
scope of to child protection policy.
 Health and safety awareness day and anti bullying campaigns are held each year to raise
awareness about student safety.
 Senior leadership team is also expected to lead in implementation of child protection and
safeguarding policies at Iqra and advise staff, students or parents as and when required.

2. Attendance, later arrival or collection
All staff at Iqra is required to follow the attendance, late arrival and collection policy. The class
teachers and social workers are required to monitor attendance and contact parents in case there is a
concern.
3. Procedures to safeguard students at campus
 All staff is expected to follow staff code of conduct at Iqra. This is also included in induction
programme at the beginning of academic year and staff is consistently reminded of their duties
and responsibilities in this context through memos and staff meetings.
 Duty rotas ensure adult supervision at all times.
 All members of school community are made aware of behaviour policy, which is implemented at
all times to ensure safety of students and in case of any breach of behvaiour policy, immediate
action is taken.
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 All other school policies that are related to student safety such as health and safety, crisis
response, field trips, playground supervision, food and IT policy are implemented at all times.
 School gates are kept locked during school hours and are monitored by security guards at student
arrival and dispersal times.
 Bus riders are monitored at arrival and departure and absence from the bus is immediately
reported to the parents by the admin.
 All school areas, classrooms, playgrounds and lobbies are monitored through cctv.
 All staff is required to wear IDs on lanyards.
 Visitors are required to sign in the visitors’ record book at the reception and are provided a
visitors’ card on lanyard in case they need to enter the school building. Visitors are escorted by a
staff member in case they need to go inside the school premises during teaching hours.
 Students are not allowed to leave during school hours without exit slip and are only allowed to be
escorted by parents or authorized person. Early exits are recorded and monitored by admin staff.
 Parents are not allowed to communicate with any other students at the campus.
 In case any visitors need to speak to the students for a workshop or activity; prior approval and
appointment by the school Principal is required to ensure appropriateness of such visit with
reference to the age of the students.
 Parents request for class visits should be approved by principal/VP and parents can attend lessons
after an appointment has been given by the management.
 Staff is not allowed to disclose names or contact of any other students to the parents.
 In case of any disputes that involve more than one student, separate meeting appointments should
be given to the parents.
 School has a health and safety team that ensures safe school environment at all times. Any
repairs or maintenance required for the same are dealt by facilities manager.
 All student trips require MOE approval. No students are allowed to go on a trip without written
permission of the parents. Staff is not allowed to take any students with them in their private
transport. Field trip policy should be exercised to ensure student safety.
 Fire drills are conducted regularly and school ensures sufficient number of staff acquire first aid
training.
 Qualified nurse is available at the school premises at all times who conducts regular cleanliness
and hygiene checks and alerts parents and/or school management as and when required.

4. Raising a concern
Staff are advised to be alert to the fact that any child can suffer abuse any therefore exercise their
responsibility by raising a concern through prescribed procedures. Child abuse can be physical,
verbal or emotional, sexual or in the form of neglect. Some of the indicators include:
 Unexplained injuries, such as bruises, fractures or burns
 Unexplained or sudden changes in behaviour — such as aggression, anger, hostility or changes in
school performance
 Depression or withdrawal from friends or usual activities
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 Anxiety or a sudden loss of self-confidence
 Frequent absences from school or reluctance to go home
 Sexually explicit behaviour or showing inappropriate awareness or attempt for inappropriate
sexual contact with other children
 Sudden weight loss or gain
 Signs of self-harming
 Poor growth or weight gain
 Poor hygiene
 Taking snacks from other students without permission or having unsuitable or no snacks at all
 Lack of appropriate attention for medical, dental or psychological problems or lack of necessary
follow-up care
 Desperately seeks affection
The staff needs to alert the social workers in case, of any of the above signs are noted for any
students. The social worker will notify the Principal and act as per her advice. Confidentiality of
such cases must be exercised by all staff involved.
5. Allegation of Abuse against staff
In case the school management receives any complaint against a staff regarding child abuse,
complaint procedure guidelines shall be followed. Concerned staff will be notified officially and
will be restricted from contacting such student or his parents during the course of investigation.
In case the complaint is established to be accurate, HR and CEO will be notified and action will be
taken as per Qatar labor law. Parents will be informed of the school’s decision on such matters.
Policy Review:
The review of this policy will be carried out by senior leadership team and school management
annually.
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 : 5.27سياسة حماية الطفل

أھمية ومنطق السياسة
ف ي اق رأ  ،يلت زم الموظف ون واإلدارة بحماي ة طالبن ا .ون درك أن جمي ع أف راد المجتم ع المدرس ي لھ م دور ف ي تعزي ز بيئ ة آمن ة
ورعاية و ُمحفٍزة من أجل تحقيق أھدافنا المتمثلة في إيمان و صحة الطالب الجسدية والفكرية واالجتماعية والعاطفية في اقرأ.
يجب قراءة سياسة حماية الطفل في سياق متماشي مع سياسات المدرسة األخرى مثل:
• سياسة المراقبة والتقييم
• سياسة التوظيف
• سياسة الصحة والسالمة
• سياسة االستجابة لألزمات والطوارئ
• سياسة الرحلة الميدانية
• سياسة الضبط السلوكي
• سياسة الشكاوى
• تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسياسة اإلنترنت
• سياسة الحضور والتأخر في الوصول
• سياسة اإلشراف
• السياسة الغذائية

أھداف السياسة
األھداف الرئيسية لھذه السياسة ھي:
• إنشاء بيئة عمل آمنة يشعر فيھا الطالب باألمان ويتم دعمھم للتعلم للوصول ألفضل قدراتھم
• التأك د م ن أن جمي ع الم وظفين عل ى دراي ة كامل ة بمس ؤولياتھم فيم ا يتعل ق بحماي ة طالبن ا وك ذلك قواع د الس لوك المھني ة
للموظفين.
• ممارسة إجراءات التوظيف الواضحة التي تشمل فحص حسن السير و السلوك لضمان مالءمة الموظفين للعمل مع األطفال.
• رفع مستوى فھم وتوجيه جميع أفراد المجتمع المدرسي فيما يتعلق بحماية الطفل وقضايا الحماية
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• تنفيذ إجراءات لرصد وتحدي د واإلب الغ ع ن أي مخ اوف والتأك د م ن أن جمي ع أعض اء المجتم ع المدرس ي عل ى بين ة م ن ھ ذه
اإلجراءات
• تشجيع األنشطة المش تركة ف ي المن اھج الدراس ية الت ي تس اعد األطف ال ف ي تط وير المھ ارات لحماي ة أنفس ھم م ن أي ش كل م ن
أشكال سوء المعاملة مثل العنف و التنمر.
• اتباع اإلجراءات المحددة بوضوح لتسجيل أي شكاوى والرد عليھا مع اإلشارة إلى أي شكل من أشكال سوء المعاملة.

اإلجراءات
 .1الرعاية اإلدارية:
ستضمن إدارة المدرسة توفر األخصائيين االجتماعيين المؤھلين لتقديم الرعاية لطالبنا.
• سيقوم األخصائيون االجتماعيون بمراقبة ومراجعة تنفيذ حماية الطفل والسياسات في اقرأ واقت راح تحس ينات أو إض افات عن د
االقتضاء.
• يعمل األخصائي االجتماعي  /األخص ائيون كق دوة يحت ذى بھ ا حت ى يش عر الط الب وأولي اء األم ور والموظف ون بالراح ة عن د
مناقشة األمور المتعلقة بحماية الطالب معھم.
• يجب أن يكون للعاملين االجتماعيين معرفة جيدة بسياسات حماية الطفل والمب ادئ التوجيھي ة الت ي تق دمھا وزارة التعل يم أو أي
ھيئة حكومية أخرى ذات صلة
• سيحتفظ األخصائيون االجتماعيون بسجالت محدثة وسريعة لجميع الوثائق المتعلقة بشواغل حماية الطفل وضمان السرية.
• يقوم العاملون االجتماعيون بإخبار المديرة ف ورًا ف ي حال ة اإلب الغ ع ن أي ش كوى أو مخ اوف تتعل ق بس المة الطف ل أو إس اءة
معاملته بأي شكل من قبل أي فرد من أعضاء المجتمع المدرسي ؛ يعين المدير فريق التحقيق إذا ل زم األم ر وس يتم إع داد تقري ر
تحقيق سري من قبل الشخص  /األشخاص المعينين.
• س يقوم األخص ائيون االجتم اعيون بتنظ يم أنش طة وورش عم ل للم وظفين والط الب وأولي اء األم ور لزي ادة ال وعي بحماي ة
األطفال.
• يقوم األخصائي االجتماعي ببناء روابط مع المنظمات الخارجية ذات الص لة بحماي ة و س المة الطف ل ومس اعدة أولي اء األم ور
والمدارس في حالة اإلحالة إلى أي منظمة في نطاق سياسة حماية الطفل.
يتم تنظيم يوم للتوعية بالصحة والسالمة وحمالت مكافحة التنمر كل عام لرفع مستوى الوعي حول سالمة الطالب.
ض ا دور ف ي تنفي ذ سياس ات حماي ة الطف ل ف ي اق رأ وإس داء المش ورة للم وظفين أو
• م ن المتوق ع أن ي ؤدي فري ق القي ادة العلي ا أي ً
الطالب أو أولياء األمور عند االقتضاء.
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 .2الحضور ،وصول في وقت الحق أو جمع
يج ب عل ى جمي ع م وظفي اق رأ اتب اع سياس ة الحض ور والت أخر ف ي الوص ول والتجمي ع الط الب .يُطل ب م ن معلم ي الفص ل
واألخصائيين االجتماعيين مراقبة الحضور واالتصال بالوالدين في حالة وجود مشكلة.
 .3إجراءات لحماية الطالب في الحرم المدرسي
• من المتوقع أن يتبع جمي ع الم وظفين قواع د س لوك الم وظفين ف ي اق رأ حي ث يش مل برن امج التعري ف ف ي بداي ة الع ام الدراس ي
والموظفون ويتم تذكير الموظفين باستمرار بشأن ذلك من خالل المذكرات واجتماعات الموظفين.
• يتم تحضيرقوائم مناوبات وإشراف الكبار في جميع األوقات.
• يتم إطالع جميع أفراد المجتمع المدرسي على سياسة الس لوك  ،والت ي ي تم تنفي ذھا ف ي جمي ع األوق ات لض مان س المة الط الب
وفي حالة حدوث أي انتھاك لسياسة السلوك  ،يتم اتخاذ إجراءات فورية.
• يتم تنفيذ جميع سياسات المدرسة األخرى المتعلقة بسالمة الطالب مثل الصحة والس المة  ،واالس تجابة لألزم ات  ،وال رحالت
الميدانية  ،واإلشراف على الملعب  ،وسياسة الغذاء وتكنولوجيا المعلومات في جميع األوقات.
• ي تم التأك د م ن أن بواب ات المدرس ة مغلق ة خ الل س اعات الدراس ة وي تم مراقبتھ ا م ن قب ل ح راس األم ن عن د وص ول الط الب
وأوقات الخروج.
• يتم مراقبة ركاب الحافلة عند الوصول والمغادرة ويتم اإلبالغ عن الغياب عن الحافلة مباشرةً من قبل المشرف.
• يتم رصد جميع المناطق المدرسية والفصول الدراسية والمالعب والقاعات من خالل أجھزة مراقبة.
• يجب على جميع الموظفين ارتداء بطاقات الھوية .
• يتعين على الزوار تسجيل الدخول في دفتر سجل الزوار في مكتب االستقبال ويتم تزويدھم ببطاقة زائر ف ي ح ال احت اجوا إل ى
دخول مبنى المدرسة .يقوم الموظف بمرافقة الزوار في حالة احتياجھم للذھاب إلى مبنى المدرسة خالل ساعات التدريس.
• ال يُسمح للطالب بالمغادرة أثناء ساعات الدراسة دون بطاقة خروج  ،وال يُسمح لھم إال بمرافقتھم من قِبل أولياء األمور أو أي
شخص مفوض .يتم تسجيل الخروج المبكر ومراقبتھا بواسطة طاقم اإلدارة.
• ال يسمح لآلباء بالتواصل مع أي طالب آخرين في الحرم المدرسي.
في حالة احتياج أي زائر للتحدث إلى الطالب من أجل ورشة أو نشاط ؛ يتطلب األمر موافقة مسبقة وتحديد موعد من قبل مدير
المدرسة لضمان مالءمة ھذه الزيارة مع اعمار الطالب.
• يجب أن توافق مديرة المدرسة  /نائبة المديرة على طلب أولياء األمور لزيارات الصف ويمكن للوالدين حض ور ال دروس بع د
تحديد موعد من اإلدارة.
• ال يسمح للموظفين بالكشف عن أسماء أوبيانات اتصال أي طالب آخرين ألولياء األمور.
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• في حالة وجود أي نزاعات بين أكثر من طالب  ،يجب إعطاء موعد منفصل لالجتماع بالوالدين.
• لدى المدرسة فريق للصحة والسالمة يضمن بيئة مدرس ية آمن ة ف ي جمي ع األوق ات ي تم التعام ل م ع أي إص الحات أو الص يانة
الالزمة من قبل مدير األعمال.
• جميع رحالت الطالب تتطلب موافقة وزارة التربية والتعليم وال يُسمح للطالب بالذھاب في رحلة دون إذن كتابي م ن الوال دين
كما اليسمح للموظفين بأخذ أي طالب معھم في وسائل النقل الخاص ة بھ م .يج ب تطبي ق سياس ة الرحل ة الميداني ة لض مان س المة
الطالب.
• تجري تدريبات إطفاء الحرائق بانتظام وتضمن المدرسة حصول عدد ك اف م ن الم وظفين عل ى ت دريب ف ي مج ال اإلس عافات
األولية.
• تتواجد ممرضة مؤھلة في مبنى المدرسة في جميع األوقات  ،حي ث تق وم ب إجراء اختب ارات النظاف ة بانتظ ام وتنبيھ ات أولي اء
األمور و  /أو إدارة المدرسة عند االقتضاء.

 .4رفع القلق
يُنص ح الموظف ون بالتنب ه إل ى حقيق ة أن أي طف ل يمك ن أن يتع رض لإلي ذاء  ،وبالت الي يج ب اإلنتب اه لمس ؤوليته ع ن طري ق
اإلج راءات المق ررة .يمك ن أن تك ون إس اءة معامل ة األطف ال جس دية أو لفظي ة أو عاطفي ة أو جنس ية أو ف ي ش كل إھم ال .بع ض
المؤشرات تشمل:
• اإلصابات غير المبررة  ،مثل الكدمات أو الكسور أو الحروق
• تغييرات غير مفسرة أو مفاجئة في السلوك  -مثل العدوان أو الغضب أو العداوة أو التغييرات في أداء المدرسة
• االكتئاب أو االنسحاب من األصدقاء أو األنشطة المعتادة
• القلق أو فقدان مفاجئ للثقة بالنفس
• كثرة الغياب عن المدرسة أو التردد في العودة إلى المنزل
• السلوك الجنسي الصريح أو إظھار الوعي غير المناسب أو محاولة االتصال الجنسي غير المناسب مع األطفال اآلخرين
• فقدان الوزن المفاجئ أو الزيادة
• عالمات اإليذاء الذاتي
• ضعف النمو أو زيادة الوزن
• عدم النظافه
• تناول وجبات الطالب اآلخرين دون إذن أو تناول وجبات غير مناسبة أو عدم التناول على اإلطالق .
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• قلة االھتمام بالمشاكل الطبية أو أو النفسية أو مشاكل األسنان أو نقص الرعاية الالزمة للمتابعة.
• السعي للحصول على تعاطف اآلخرين.

يحتاج الموظفون إلى تنبيه األخص ائيين االجتم اعيين ف ي حال ة مالحظ ة أي م ن العالم ات أع اله ألي طال ب .س تقوم األخص ائية
االجتماعية بإخطار المديرة وتتصرف وفقًا لنصيحتھا .يجب ممارسة التحقيقات سرية مثل ھذه الحاالت من قبل جمي ع الم وظفين
المعنيين.

 .5اإلساءة ضد الموظفين
في حالة تلقي إدارة المدرسة أي شكوى ضد أحد الموظفين فيما يتعلق بإس اءة معامل ة األطف ال  ،يج ب اتب اع إرش ادات إج راءات
تقديم الشكاوى وسيتم إخطار الموظفين المعنيين رسميا ً وسيتم منعھم من االتصال بھذا الطالب أو والديه أثناء التحقيق.
في ح ال ت م تق ديم الش كوى ولتأك د م ن ص حتھا  ،س يتم إخط ار الم وارد البش رية والم دير التنفي ذي وس يتم اتخ اذ اإلج راءات وفق ا
لقانون العمل في قطر .يتم إبالغ أولياء األمور بقرار المدرسة بشأن ھذه الشكوى.
مراجعة السياسة:
سيتم تنفيذ مراجعة ھذه السياسة من قبل فريق القيادة العليا وإدارة المدرسة سنويًا
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