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 في مدرسة بيس البريطانية دورة املياهاستخدام سياسة 

 التوقعات

التي يتم صيانتها جيًدا والنظيفة والخاصة واآلمنة طوال  دورة املياهبنشاط توفير الوصول املفتوح إلى مرافق  (PBS) البريطانية بيس تدعم مدرسة

 .اليوم الدراس ي

وهدفنا هو تقليل أي إحراج أو صدمة بأي شكل  األحيان،القيء تحدث في بعض وكذلك  كعدم التحكم في التبول  "،تدرك املدرسة أيًضا أن "الحوادث

 من األشكال للطفل.

 على استخدام 
ً
 كامال

ً
 .املدرسة بدءمن أجل مساعدة أي  املرحاض بدون يجب أن يكون جميع األطفال مدربين تدريبا

عند بدء املدرسة لن يتم قبوله في الفصل حتى يصبح واثًقا في  ال يستطيع استخدام املرحاض بشكل مستقل بالكاملأي طفل  بأن العلميرجى 

 استخدام املرحاض.

، بما في ذلك إخبار شخص بالغ عندما مدرسة بيس البريطانية يجب أن يكون جميع األطفال مدربين على استخدام املرحاض قبل أن يبدأوا في

 .وغسل / مسح أنفسهم وارتداء املالبس بعد ذلك ،للذهابيحتاجون 

 العودة إلى املدرسة  قادر على طفلهم من أن أولياء األمور فيجب على الطفل البقاء في املنزل حتى يتأكد  الحوادث،مدرس الفصل تكرار الحظ إذا 
ً
مدربا

 .على استخدام املرحاض بشكل كامل

 هدافاأل 

 .إلى أقص ى حد خالل النهار لتعزيز فرص التعلم الصحية والرفاهية للجميعدورة املياه  التأكد من استخدام جميع األطفال •

 - .النوعية الجيدة ذاتدورة املياه توفير مرافق  •

 ل.عدم التحكم بالتبو  بسبب الكفاءة بعدم الشعور  تقليل •

 األسباب

األطفال ضرورية للصحة  ،يسهل الوصول إليها من قبل األطفال واملوظفينالنظيفة واملريحة والتي  دورة املياهالبريطانية أن مرافق  بيستدرك مدرسة 

 ورفاهيتهم وتعلمهم.
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 األهداف

 :مسؤولية املدرسة

وأولياء األمور  الطلبةو والكادر االداري  والكادر األكاديمي العليا اإلدارة –ضمان قبول هذه السياسة ودعمها من قبل املجتمع املدرس ي بأكمله  •

 .فوموظفو الدعم وموظفو التنظي

 .جميع املراحيض مفتوحة ومتاحة لألطفال واملوظفين طوال اليوم الدراس ي إبقاء •

للسماح لألطفال بالوصول إلى املراحيض في جميع األوقات بإذن من شخص بالغ. نحن ندرك أن احتياجات املرحاض فردية للغاية وال تتوافق  •

 .الجماعيةية مع الجداول الزمن

 .االحتياجات الخاصة ذوي بما في ذلك األطفال  املتوقعين،لتأكد من أن املراحيض واملغاسل مناسبة ملجموعة املستخدمين ا •

وضمان تلبية هذه االحتياجات بطريقة  والدينية،ضمان أن املراحيض واملغاسل تلبي احتياجات جميع األطفال من املجتمعات العرقية  •

 .حساسة ومستنيرة ومناسبة

 .تأكد من أن مرافق املرحاض توفر خصوصية بصرية للمستخدمينال •

من املاء والصابون ومرافق تجفيف األيدي ومناديل  األوقات،في جميع  سليمة،تأكد من أن جميع مناطق املراحيض تحتوي على إمدادات ال •

 .مناسبعلى ارتفاع  الحمام،

 .تشجيع األطفال على احترام السياسة املوضوعة وترك املرحاض نظيًفا بعد االستخدام وبالتالي إظهار االحترام لآلخرين •

 .فعاليتها ومراقبة للسياسة السنوية املراجعات تنفيذ •

 :الطلبةمسؤولية 

 .استخدام مرفق املرحاض فقط عند الحاجة إليه بالفعل ويجب أال يقضوا وقًتا إضافًيا غير ضروري في الحمامات الطلبةيجب على  •

 .ألي غرض: االتصال والتصوير الفوتوغرافي والفيديو املرحاضباستخدام األجهزة اإللكترونية في  للطلبةال ُيسمح  •

 .رافق أو كتابة رسومات على الجدران في أي مكان في مرافق املرحاضعدم تخريب املراحيض عن طريق إتالف امل الطلبةيجب على  •

 .احترام فريق الدعم وعدم التحدث معهم بوقاحة الطلبةيجب على  •

 .اآلخرين باستخدام املراحيض وعدم التنمر على أي شخص أو تخويفه أو إيذائه الطلبةاحترام  الطلبةيجب على  •

 .التالي للمستخدم جيدة حالة في الحمام وترك املرحاض غسل الطلبة على يجب •
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 إجراءات الحوادث املفاجئة

ستوجه الطفل وتساعده في ارتداء مجموعة من مربية األطفال /  املعلم ةمساعدفإن  املدرسة،أثناء وجوده في  تبول إذا تعرض الطفل لحادث  .1

إلى املدرسة. يتم  أولياء األمور في حقائبهم التي أحضرها  بمالبس احتياطيةاالحتفاظ  FS2و FS1في  املالبس الجافة. يجب على جميع األطفال

 بعد وطيهاوغسلها  املدرسة،االحتفاظ ببعض املالبس االحتياطية في املدرسة في حالة عدم امتالك الطفل مالبسه الخاصة. يجب إعادتها إلى 

 .أولياء األمو بذلك.استخدامها. سيتم إبالغ 

فسيتم اصطحاب  اإلذن،والحصول على إذن لتنظيف الطفل وتغييره. إذا تم منح  بولي األمر االتصالفسيتم  األولى،املرة إذا تلوث الطفل في  .2

 اصطحاب ولي األمر. إذا لم يتم منح اإلذن سُيطلب من مربية األطفال/  مساعدة املعلم الطفل إلى املرحاض ومساعدته على التغيير بواسطة

نقل إلى املنزل لغسلها. كيس،املالبس املتسخة في  سيتم وضعالطفل. 
ُ
 ثم ت

 في حال قام الطفل بتلويث نفسه أكثر من مرة. طفلهم مالبس الحضور وتغيير أولياء األمور سُيطلب من 

 الخصوصية

. يدرك أولياء األمور في املدرسة أنه سرية وحساسةأن املعلومات الطبية الخاصة باألطفال هي معلومات  مدرسة بيس البريطانيةيدرك املوظفون في 

يتم النظر  حالة،قد تكون هناك ظروف يتم فيها مشاركة املعلومات الشخصية الحساسة ألطفالهم بين املدرسة ومتخصص ي الرعاية الصحية. في كل 

 بعناية في القرار املتعلق بمدى أي كشف داخل املدرسة وتقليله.

 يحتفظ املدير بالحق في طلب انسحاب الطفل من املدرسة  املدرسة،متكررة في  يرجى مالحظة: إذا تعرض الطفل لحوادث
ً
إال حين يكون الطفل قادرا

 على استخدام املرحاض بشكل مستقل بالكامل.


