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 برای والدین / مراقبت کنندگان  پالیسی محدود کردن و جدا کردنمعلومات مربوط به 

معلومات زیر درباره محدودیت بدنی و جدا کردن برای والدین / مراقبت کنندگان شاگردانی است که در مکاتب دولتی 
 ویکتوریا تحصیل می کنند. 

 مرور اجمالی

  .شاگردان حق دارند در مکتب ایمن باشند 

  .حقوق شاگردان توسط قوانین و پالیسی ها محافظت می شود 

 از شاگردان شان را دارند. کارکنان مکتب وظیفه مراقبت 

  .کارکنان مکتب حق کار در محیط های امن را دارند 

  .این قانون به کارمندان مکتب اجازه می دهد تا شاگرد را از انجام دادن کارهای خطرناک متوقف کنند 

 انجام دهند که خانواده ها می  تفاوت در قوانین و پالیسی ها گاهی اوقات به این معنی است که مکاتب نمی توانند همان کارهایی را

 توانند در خانه انجام دهند. 

 اطالع

 محدود کردن بدنی و جدا کردن چیست

 این وزارت محدود کردن بدنی را استفاده از نیروی بدنی برای جلوگیری از حرکت شاگرد تعریف می کند. 

اگر یکی از کارکنان بخشی از بدن یک شاگرد را طوری بگیرد که آن شاگرد نتواند حرکت کند، این محدود کردن بدنی است 
اگر یکی از کارکنان حرکت یک شاگرد را مسدود کند، اما آن شاگرد بتواند حرکت کند و از کارمند دور شود، این محدود 

 کردن بدنی نیست. 

معنای تنها گذاشتن شاگرد در یک اتاق یا منطقۀ که اجازه خروج از آن را ندارد، تعریف می کند  این وزارت، جدا کردن را به
اتاق های خاص برای جدا کردن یا سایر مناطقی که در یک مکتب برای جدا کردن ساخته شده بودند  یا برای جدا کردن 

ردان از مناطقی از مکتب شوند که معموالً توسط استفاده می شدند، در مکاتب اجازه ندارند. مکاتب نباید مانع ترک شاگ
 شاگردان استفاده می شود.

اگر چندین شاگرد در یک اتاق یا یک قسمت رها شوند، این تعریف از جدا کردن را برآورده نمی کند. بیرون کردن شاگرد 
 ازصنف، تعلیق کردن یا اخراج کردن شاگرد جدا کردن نیست. 

 و جدا کردن در مکاتباستفاده از محدود کردن بدنی 

کارکنان مکتب فقط زمانی اجازۀ استفاده از محدود کردن و جدا کردن را دارند که نیاز به محافظت از یک شخص داشته باشند 
زیرا شاگرد در آستانه آسیب رساندن به خود یا شخص دیگری است و راه دیگری برای محفوظ نگهداشتن او وجود ندارد. این 

 لت اضطراری محسوب می شوند. شرایط به عنوان حا

 به محض اینکه خطر متوقف شد، کارکنان مکتب باید به محدود کردن و جدا کردن خاتمه دهند.

 اگر یک شاگرد جدا ساخته می شود، کارکنان باید در تمام مدت او را زیر نظر داشته باشند. 

نمی تواند از کارمندان  -بت کنندگان یا فرزندتان نه داکترها، متخصصان صحی، یا شما به عنوان والدین / مراق -هیچ کس 
 مکتب بخواهد از محدودیت بدنی یا جدا کردن استفاده کنند. 

محدودیت فیزیکی و جداکردن نباید در پالن پشتیبانی رفتار، طرح ایمنی، پالن تحصیلی فردی، یا هر سندی در مورد یادگیری 
 یا امنیت شاگرد گنجانده شود. 

( پشتیبانی دریافت می کند ، ممکن است برخی از روش ها و NDISاز طریق طرح ملی بیمه معلولیت )اگر فرزند شما 
تحت قوانینی متفاوت از مکاتب عمل  NDISکردارها که در خانه به کار برده می شوند در مکتب فرزند تان مجاز نباشد زیرا 

 می کند.

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy
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 اگر فرزند شما در مکتب محدود یا جدا شود، مکتب:

 ان حاصل می کند که همه از جمله فرزند شما محفوظ باشند اطمین 

  به شما بگوید چه اتفاقی افتاده و چرا از محدودیت بدنی یا جدا کردن استفاده شده است 

  واقعه را به وزارت تعلیم و تربیه گزارش دهد 

  از چیزهای جدیدی کار بگیرد تا تکرار واقعه متوقف شود 

 ی کنید برای طفل شما مفید است صحبت کند.با شما درمورد آنچه که فکر م 

 برای معلومات بیشتر

اگر شما می خواهید معلومات بیشتری در مورد یک واقعه یا پالیسی این وزارت در مورد محدودیت بدنی و جدا کردن کسب 
 کنید:

 با کارمندان مکتب فرزند تان صحبت کنید 

  بروید. پالیسی محدودیت و جدا کردندر وب سایت وزارت تعلیم و تربیه به 

 شکایات

 اگر می خواهید در مورد یک واقعه محدودیت بدنی یا جدا کردن در مکتب شکایت کنید، این مراحل را دنبال کنید:

 اول با مکتب صحبت کنید  .1

 اگر از گفته های کارکنان مکتب قانع نشدید، با نزدیکترین دفتر منطقه ای تان تماس بگیرید  .2

 اگر هنوزهم راضی نیستید، با دفتر مرکزی تماس بگیرید.  .3

to-https://www.education.vic.gov.au/parents/going-تمام جزئیات در این صفحه وب وجود دارد: 

complaints.aspx-school/Pages/school 

 

 برای حمایت بیشتر

  تماس بگیرید 1300 30 1300/ یا با شماره تلفون https://parentline.com.auخط تلفون والدین: 

 پالیسی ها یا توصیه های مرتبط

 استانداردهای ایمن طفل

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/safeenviro.aspx  

 پالیسی مسئولیت مراقبت

https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx 

 محدود کردن و جدا کردن

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy 

  (Sensory Roomsاتاق های حسی )

https://www2.education.vic.gov.au/pal/sensory-rooms/policy 

 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/school-complaints.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/school-complaints.aspx
https://www2.education.vic.gov.au/pal/sensory-rooms/policy
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 قانون مربوطه

 2006منشور قانون حقوق بشر و مسئولیت ها 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/charter-human-rights-and-responsibilities-act-
2006/014 

 2005قانون سالمتی و ایمنی طفل 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/child-wellbeing-and-safety-act-2005/030 

 ، مجازات بدنی مجاز نیست24)ویکتوریا( مقررات  2017مقررات اصالحات تعلیمی و آموزشی 

 ، محدود کردن خطر25)ویکتوریا( مقررات  2017مقررات اصالحات تعلیمی و آموزشی 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/education-and-training-reform-
regulations-2017/002 

 آخرین به روز رسانی اطالع

 2021می 

 محدوده

 برای مکاتب

 برای شوراهای مکاتب

 برای همه کارکنان وزارت

  رم اطمینان حاصل می کند؟چه کسی از درستی این فو

 مشاور پشتیبانی اصلی رفتار

restraint.seclusion@education.vic.gov.au :ایمیل 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/education-and-training-reform-regulations-2017/002
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/education-and-training-reform-regulations-2017/002

