Studentų apsauga: Informacija
lankytojams

Paskirta apsaugos tarnyba Nelson Academy

‘Achieving Through Learning’
Nelson Academy visiškai pripažįsta atsakomybę, kurią pagal 2002 m. Švietimo
įstatymo 157 straipsnį turi imtis priemonių, siekiant apsaugoti ir skatinti vaikų
gerovę, ir mes esame visiškai pasiryžę puoselėti kultūrą ir etosą, kuriame
kiekvienas vaikas jaučiasi čia saugus.

Ši atsakomybė išsamiau paaiškinta įstatymuose nurodytose mokyklų ir kolegijų
rekomendacijose „Saugoti vaikus ugdant“ (2018 m. Rugsėjo mėn.).
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Jaunimas gali būti skriaudžiamas įvairiais būdais, ir visi Nelson Academy
bendruomenės nariai, būtent darbuotojai, studentai, tėvai ir lankytojai, privalo
pranešti apie bet kokius rūpimus klausimus, susijusius su mūsų studentų
gerove.
Fizinė
prievarta

Fizinė prievarta yra tyčinis vaiko sužalojimas, sukeliantis sužalojimus,
tokius kaip mėlynės, lūžę kaulai, nudegimai ar įpjovimai.

Emocinė
prievarta

Emociškai išnaudojami vaikai kenčia nuo emocinio elgesio ar
nepriežiūros. Kartais tai vadinama psichologine prievarta ir vaikams
gali būti padaryta rimta žala.

Nepriežiūra

Nepriežiūra - tai nuolatinis pagrindinių vaiko poreikių netenkinimas.
Tai pavojinga, o vaikai gali patirti rimtą ir ilgalaikę žalą.

Buitinis
smurtas

Vaikai, kurie mato buitinį smurtą namie, patiria žalas ir jie gali patirti
buitinį smurtą užaugę.

Seksualinė Vaikas yra seksualiai išnaudojamas, kai yra priverstas ar įtikinamas
prievarta dalyvauti seksualinėje veikloje. Tai nebūtinai turi būti fizinis kontaktas
ir gali atsitikti internetu.
Moteriškų
genitalijų
sužalojimas

Moterų genitalijų žalojimas (FGM) yra dalinis arba visiškas išorinių
moterų genitalijų pašalinimas dėl nemedicininių priežasčių.

Prevent

Apsaugoti vaikus nuo radikalėjimo rizikos.
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Jei nerimaujate dėl kurio nors iš mūsų studentų gerovės, turite apie tai
tiesiogiai pranešti vienam iš aukščiau nurodytų žmonių. Visi persiuntimai
bus išsamiai ištirti ir imtasi tinkamų veiksmų pagal Nelsono akademijos
apsaugos politiką. Nors neįmanoma pateikti konkrečių atsiliepimų apie
pateiktus persiuntimus, stengsimės pateikti tam tikrą atsiliepimą visiems,
kurie pabrėžia Nelsono akademijos rūpestį.

