
تتناول الدورة:

الفارق بين الوقاية وحماية الطفل	 

معرفة أن وقابة األطفال مسؤولية الجميع، أًيا ما كانت 	 
أدوارهم الوظيفية

تعريف إساءة معاملة األطفال، وأشكاله األربعة األثر 	 
شيوًعا وشهرة: اإلهمال، واالعتداء الجسدي، واالعتداء 

الجنسي، واالعتداء العاطفي

ض 	  العالمات الجسدية والسلوكية التي قد ُتشير إلى تعرُّ
الطفل لالعتداء

َمن تناسبهم هذه الدورة التدريبية
هذه الدورة التدريبية تناسب أي شخص عامل أو متطوع ضمن إطار تعليمي، يمارس حًدا أدنى من التواصل مع األطفال وصغار السن.

مالمح رئيسية
وحدة واحدة مع استبيان يتكون من اختيارات متعددة 
وحدة CPD واحدة* 
سرد اختياري للوحدة واالستبيان الخاصْين بالدورة التدريبية لسهولة  

الوصول لهما
شهادة مخصصة قابلة للتنزيل 
العالمة الدنيا للنجاح 70% 
الوحدة قابلة للطباعة للرجوع إليها مستقباًل 

وقاية األطفال مسؤولية الجميع. تقدم هذه الدورة التدريبية معلومات أساسية عن قضايا حماية 
الطفل للعاملين أو المتطوعين ضمن إطار تعليمي، مّمن يمارسون حًدا أدنى من التواصل مع 

األطفال وصغار السن. تقدم الدورة األنواع الشائعة من إساءة معاملة األطفال، والعالمات التي قد 
ُتشير إلى أن الطفل يعاني من اعتداء. كما تقدم إرشادات حول كيفية االستجابة إذا راودتك مخاوف 

ضه العتداء. بشأن الوقاية أو إذا أفصح لك أحد األطفال بتعرُّ

*وحدة CPD واحدة تساوي مدًة تصل إلى ساعة واحدة من التعلم

أمثلة لممارسات العمل اآلمن للمساعدة في وقاية األطفال 	 
وصغار السن، وكذلك للمساعدة في وقاية نفسك

أهمية اليقظة وإبالغ مسؤول الوقاية المختص في المدرسة 	 
بأي مخاوف

إرشادات حول كيفية االستجابة إذا راودك تخوف أو أفصح 	 
ضه العتداء لك أحد األطفال بتعرُّ

هة ضد 	  إرشادات حول كيفية التعامل مع االدعاءات الموجَّ
العاملين

أهمية مشاركة المعلومات الخاصة بأي تخوفات متعلقة 	 
بالوقاية.

محتوى الدورة التدريبية

أسس حماية الطفل في المدارس الدولية

الصفحة 
1 من 5 



مالمح رئيسية

لماذا تختارنا؟

 www.educare.co.uk

+44 (0)1926 436 211

 online@educare.co.uk

تقدم لك EduCare آلية واضحة ومبسطة لتدريب العاملين في مجموعة 
متنوعة من المجاالت الحاسمة والضرورية. أعداد العاملين مستمرة في 
التنامي، والوقت المتاح لتقديم التدريب وجًها لوجه ُيصبح شحيًحا أكثر 

فأكثر بسبب تزايد التشريعات الواجب توضيحها.

فيل وايز
مدرسة ريدينج بلو كوت

مشاركة بصرية وتفاعلية.	 

شرح لإلجابات للحاصلين على العالمة الدنيا للنجاح.	 

موارد إضافية لتوسيع نطاق التعلم، تشمل مقاطع فيديو، وقائمة 	 
روابط إلى خطوط المساعدة والدعم إذا علمَت أو شككَت بأن 

أحدهم وقع ضحيًة لالستغالل. 

خيارات للشراء

متاحة كدورة تدريبية مستقلة على موقع EduCare على الويب.. 1

 يمكنك شراءها كإحدى الُرَخص متعددة الدورات من. 2
 EduCare. لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال على الرقم

436212 1926(0) 44+ لمناقشة خيارات الشراء والُرَخص.

الصفحة 
2 من 5 



تقدم هذه الدورة نظرة شاملة على حماية الطفل في البيئات التعليمية الدولية، وتتناول الحقائق 
األساسية التي تسهم في صحة ورفاهية األطفال والشباب. تم تطوير هذه الدورة التدريبية 

.)COBIS( باالشتراك مع مجلس المدارس البريطانية الدولية

محتوى الدورة التدريبية

مالمح رئيسية
خمس وحدات مع خمس استبيانات تتكون من اختيارات متعددة 
 *CPD خمس وحدات
سرد اختياري للوحدات واالستبيانات الخاصة بالدورة التدريبية  

لسهولة الوصول لهما
شهادة مخصصة قابلة للتنزيل 
العالمة الدنيا للنجاح 70% 
الوحدات قابلة للطباعة للرجوع إليها مستقباًل 

التوعية بحماية األطفال في المدارس الدولية

تتناول هذه الوحدة:

الفارق بين الوقاية وحماية الطفل	 

احتياجات األطفال في التطور	 

العالمات التطورية البارزة	 

التأثيرات اإليجابية والسلبية على تطور الطفل	 

العمل بطريقة تتمركز حول الطفل.	 

الوحدة األولى 

الوحدة الثانية

تتناول هذه الوحدة:

ما االعتداء على األطفال	 

األنواع الرئيسية األربعة لالعتداء على األطفال	 

ي االعتداء	  تفّشِ

تطور الطفل

فئات االعتداء على األطفال

الصفحة 
3 نم 5

*وحدة CPD واحدة تساوي مدةً تصل إلى ساعة واحدة من التعلم



َمن تناسبهم هذه الدورة التدريبية

العالمات الجسدية والسلوكية لالعتداء 	 

آثار االعتداء على األطفال	 

خرافات حول االعتداء على األطفال.	 

متواصل

تتناول هذه الوحدة:

 	 )FGM( تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

الزواج القسري 	 

العنف/االعتداء المرتبط بالشرف  	 

االستغالل الجنسي لألطفال 	 

التطرف/التشدد 	 

االعتداء/العنف األسري 	 

االعتداء عبر اإلنترنت	 

اعتداء األقران 	 

العنف الجنسي والتحرش الجنسي	 

ب األطفال من التعليم	  تسرُّ

اإلتجار باألطفال والعبودية الحديثة	 

كي/تسطيح الثدي	 

المرض المفتعَل أو المصطنَع	 

عرقلة النمو.	 

قضايا وقائية محددةالوحدة الثالثة

تتناول هذه الوحدة:

إدراك االعتداء وأهمية اليقظة	 

كيف تستجيب إذا راودتك مخاوف متعلقة برفاهية الطفل	 

بدء المحادثات الصعبة	 

استخدام أسئلة مفتوحة	 

تدوين المالحظات ومشاركة المعلومات	 

هة ضد العاملين.	  االدعاءات الموجَّ

اإلبالغ باالعتداءالوحدة الرابعة

الصفحة 
4 نم 5

هذه الدورة التدريبية تخص أي شخص يتواصل مع األطفال من أي عمر في إطار تعليمي دولي.

تعزيز الممارسة الجيدةالوحدة الخامسة

تتناول هذه الوحدة:

القوانين والتوجيهات القانونية المختلفة التي تحمي األطفال 	 
وصغار السن 

ما يمكنك فعله أنت ومؤسستك لضمان بقاء األطفال تحت 	 
رعايتك سالمين من األذى

الممارسة الجيدة لمؤسستك	 

أهمية دعم الوقاية في مؤسستك. 	 



مالمح رئيسية

لماذا تختارنا؟

www.educare.co.uk
+44 )0(1926 436 211
online@educare.co.uk

مشاركة بصرية وتفاعلية عالية	 

مقاطع فيديو للتركيز على النقاط التعليمية الرئيسية	 

سيناريوهات لتضمين ما تتعلمه في الحياة العملية	 

شرح لإلجابات للحاصلين على العالمة الدنيا للنجاح	 

موارد إضافية لتوسيع نطاق التعلم	 

خيارات للشراء

متاحة كدورة تدريبية مستقلة على موقع EduCare على الويب.. 1

يمكنك شراءها كجزء من إحدى الُرَخص متعددة الدورات لدينا. لمزيد . 2
من المعلومات، يُرجى االتصال على الرقم 436212 1926)0( 44+ 

لمناقشة خيارات الشراء والُرَخص.

الصفحة 
5 نم 5

أستخدُم اآلن برنامج EduCare طوال مدة تتجاوز 5 سنوات لدعم اإلدراك 
في مجال حماية الطفل والوقاية. إنه يُمثّل مورًدا ال يُقدَّر بثمن يُتيح للدارسين 

العمل بالوتيرة المناسبة لهم، كما يُتيح للمؤسسات تقديم مستوى ُموسَّع 
وتفصيلي من الدعم للعاملين. 

ماثيو بورفيلد
المالك والرئيس التنفيذي لشركة GEMS التعليمية




