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السياسة بشأن األطفال الموجودين دون إشراف

POL/19/7]V2[رقم السياسة

8 شباط/فبراير 2019تاريخ النفاذ

8 شباط/فبراير 2022تاريخ المراجعة

مدير الخدمات في الشركةالمسؤولية

الهدف
ترّحب شركة مكتبات وايتهورس مانينغهام اإلقليمية )WMRLC( باألطفال من جميع األعمار ومقدمي الرعاية لهم في مكتباتنا وفعاليّاتنا.

يقع على عاتق WMRLC واجب رعاية جميع مستخدمي المكتبة والعاملين بها لضمان سالمتهم وراحتهم ورفاهيتهم وعدم تعّرض أي شخص 
لموقف يعّرضه للخطر.

تلتزم WMRLC بتأمين سالمة األطفال ويجب أن تتوافق جميع التفاعالت مع األطفال مع سياسة سالمة األطفال التابعة للشركة.

 WMRLC تفّصل هذه السياسة مسؤوليات الموظفين؛ إذا وعندما يعتقدون أن األطفال الموجودين دون إشراف معّرضون للخطر في أي من مكتبات
.WMRLC أو في أي من فعاليّات

تعاريف
طفل دون إشراف:    شخص دون سن العاشرة )10( وهو ليس تحت رعاية ظاهرة من قبل شخص مسؤول )وفقاً للقانون المحلي رقم 2; 

)4.1.9e

ولي األمر/مقّدم الرعاية:    الوصي القانوني على الطفل أو شخص مسؤول يزيد عمره عن 16 عاماً وتم إسناد المسؤولية له عن الطفل من قبل 
ولي أمره أو الوصي القانوني عليه.

النطاق
يتمتّع مدير الفرع/قائد الفريق أو مشرف الوردية بسلطة اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الطفل موجوداً دون إشراف. ينمو األطفال وينضجون 

بمعدالت مختلفة، وبينما يتم تحديد األطفال الذين يبلغون 10 سنوات أو أقل على أنهم أطفال يجب أن يشرف عليهم ولي األمر أو مقّدم الرعاية؛ 
سوف يتم تطبيق السلطة التقديرية والحكم عند اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الطفل ضعيفاً ومعّرضاً للخطر، أو كبيراً بالعمر بما يكفي ليكون لوحده 

في المكتبة و/أو يتم إخراجه من المبنى. العوامل التي يتم االسترشاد بها في عملية صنع القرار تشمل الوقت في اليوم.
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السياسة
من أجل سالمة األطفال وراحتهم، يجب على ولّي األمر/مقّدم الرعاية المسؤول ُمرافقة األطفال أثناء استخدامهم لخدمات المكتبة. أولياء األمور/

مقّدمو الرعاية مسؤولون عن رفاهية األطفال وكذلك مراقبة وتنظيم سلوكهم. 

لن تتحّمل WMRLC المسؤولية عن رفاهية األطفال الموجودين دون إشراف في المكتبة أو في فعاليات المكتبة. لذلك سوف يبحث موظفو المكتبة 
عن أولياء األمور/مقّدمي الرعاية عندما:

يتم العثور على طفل موجود دون إشراف في المكتبة يشعر بالتوتر	 
يتم المالحظة أن طفالً موجوداً دون إشراف يعّرض نفسه أو غيره للخطر	 
يقوم طفل موجود دون إشراف بعرض سلوك غير الئق	 
لم يلتقي طفل موجود دون إشراف مع ولي أمره/مقّدم الرعاية له المسؤول عنه في وقت اإلغالق	 

إذا لم يكن ولي األمر/مقّدم الرعاية موجوداً داخل المكتبة أو في أحد فعاليات المكتبة:

سيتم االتصال به عبر الهاتف وسيُطلب منه أخذ الطفل خالل فترة زمنية ُمتّفق عليها	 
سيتم إبالغه بأنه إذا لم يصل خالل الوقت الُمتفق عليه، فسيتم استدعاء الشرطة	 
سيتم إعطاؤه نسخة من هذه السياسة فور وصوله ألخذ الطفل	 
سيقوم مشرف الوردية بملء إستمارة الحادثة 	 

إذا لم يصل ولي األمر/مقّدم الرعاية ألخذ الطفل خالل الوقت الُمتفق عليه، أو في حال عدم التمّكن من االتصال بولّي األمر/مقّدم الرعاية:

سيتّم استدعاء الشرطة وسيُطلب منهم الحضور إلى المكتبة – سيتم اإلشارة إلى الوقت الُمقّدر لوصولهم وسيستمر مشرف الوردية 	 
في محاولة االتصال بولي األمر/مقّدم الرعاية	 

إذا لم يصل ولي األمر/مقّدم الرعاية ألخذ الطفل في وقت اإلغالق:

سيتّم استدعاء الشرطة وسيُطلب منهم الحضور إلى المكتبة – سيتم اإلشارة إلى الوقت الُمقّدر لوصولهم	 
سيستمر الموظفون في محاولة االتصال بولي األمر/مقّدم الرعاية	 
سينتظر مشرف الوردية وأحد الموظفين اآلخرين مع الطفل في مبنى المكتبة أو في مكان أحد الفعاليات حتى يأخذه ولي األمر/مقّدم 	 

الرعاية أو الشرطة
لن يقوم الموظفون، تحت أي ظرف من الظروف، بقيادة الطفل إلى أي مكان	 

في حال وقوع حوادث متكررة حيث يتم ترك نفس الطفل دون إشراف:

سيتم إعطاء ولي األمر/مقّدم الرعاية نسخة من هذه السياسة عندما يأخذ الطفل وسيقوم مدير الفرع/قائد الفريق بإبالغه بأنه سيتم 	 
استدعاء الشرطة إذا حدث ذلك مرة أخرى

في حال وقوع حوادث متكررة حيث يتم ترك نفس الطفل دون إشراف وتقوم الشرطة بأخذه:

سيتم إرسال نسخة من هذه السياسة إلى ولي األمر/مقّدم الرعاية وإخطاره كتابياً بأنه سيتم استدعاء الشرطة في كل مرة سوف يترك 	 
فيها الطفل دون إشراف

السياسات ذات الصلة
WMRLC سياسة الصحة والسالمة المهنية التابعة لـ

سياسة سالمة الطفل 
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