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 اطالعات برای والدین/مراقبت کنندگان سیاست مهار جسمانی و منزوی کردن

اطالعات زیر در مورد مهار جسمانی و منزوی کردن برای والدین/مراقبت کنندگان دانش آموزانی است که به مدارس دولتی 
 ویکتوریا می روند. 

 نمای کلی

   .همه دانش آموزان از این حق برخوردار هستند که در مدرسه ایمن باشند 

 حقوق دانش آموزان توسط قوانین و سیاست ها محافظت می شوند . 

 .کارمندان مدرسه وظیفه مراقبت از دانش آموزان خود را به عهده دارند 

  .کارمندان مدرسه از این حق برخوردار هستند که در محیط های ایمن کار کنند 

  .قانون به کارمندان مدرسه اجازه می دهد که یک دانش آموز را از انجام کارهایی که خطرناک هستند، بازدارند 

 وانین و سیاست ها می توانند بعضی وقت ها به این معنی باشند که مدارس نمی توانند همان کارهایی که خانواده تفاوت های میان ق

 می توانند در خانه انجام دهند، را انجام دهند. 

 توصیه 

 مهار جسمانی و منزوی کردن چه می باشند

اداره آموزش و پرورش، مهار جسمانی را به عنوان استفاده از قدرت بدنی جهت بازداشتن دانش آموز از حرکت کردن، 
 تعریف می کند. 

اگر یکی از کارمندان بخشی از بدن یک دانش آموز را نگه دارد، و دانش آموز نتواند از او دور شود، این کار مهار جسمانی 
اگر یکی از کارمندان مسیر حرکت دانش آموزی را سد کند، ولی دانش آموز بتواند از کارمند دور شود، این کار می باشد. 

 مهار جسمانی نمی باشد. 

اداره آموزش و پرورش منزوی کردن را به عنوان تنها گذاشتن یک دانش آموز در یک اتاق یا ناحیه، جایی که اجازه ندارد از 
کند. اتاق های مخصوص منزوی کردن یا سایر نواحی مدرسه که برای منزوی کردن ساخته شده  آن خارج شود، تعریف می

بودند، یا برای منزوی کردن استفاده بشوند، در مدارس مجاز نمی باشند. مدارس نباید دانش آموزان را از ترک نواحی مدرسه 
 که معموالً توسط دانش آموزان استفاده می شوند، باز دارند.

ین دانش آموز در یک اتاق یا ناحیه گذاشته شوند، این به همان مفهوم منزوی کردن نمی باشد. بیرون کردن دانش اگر چند
 آموز از کالس، تعلیق یا اخراج دانش آموز، منزوی کردن نمی باشد. 

 استفاده از مهار جسمانی و منزوی کردن در مدارس

مانی و منزوی کردن استفاده کنند که مجبور شوند از فردی محافظت کارمندان مدرسه تنها زمانی اجازه دارند از مهار جس
کنند، زیرا دانش آموزی در حال صدمه وارد کردن به خود یا فردی دیگر است و هیچ روش دیگری برای ایمن نگه داشتن 

 آنها وجود ندارد. این موقعیت ها، موارد اضطراری محسوب می شوند. 

 مندان مدرسه باید مهار جسمانی و منزوی کردن را متوقف کنند.به محض آنکه خطر برطرف شود، کار

 اگر دانش آموزی را منزوی کنند، آنگاه کارمندان باید تمام وقت آنها را تحت نظر داشته باشند. 

 نمی تواند از -نه پزشکان، نه متخصصین بهداشتی، نه شما به عنوان والدین/مراقبت کنندگان یا فرزندتان  -هیچ فردی 
 مندان مدرسه بخواهد که از مهار جسمانی یا منزوی کردن استفاده کنند. کار

مهار جسمانی و منزوی کردن نباید در برنامه حمایت از رفتار، برنامه ایمنی، برنامه آموزش شخصی دانش آموز، یا هیچ 
 مدرکی در مورد یادگیری یا ایمنی دانش آموز درج شوند.  

( خدمات حمایتی دریافت می کند، به کارگیری برخی از NDISملی ناتوانی و معلولیت )اگر فرزندتان از طریق طرح بیمه 
طبق قوانین متفاوتی از قوانین مدارس  NDISاعمال استفاده شده در خانه ممکن است در مدرسه فرزندتان ممنوع باشد زیرا 

 فعالیت می کند.

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy
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 اگر فرزندتان در مدرسه مهار جسمانی یا منزوی شود، مدرسه:

 طمینان حاصل خواهد کرد که همه افراد، از جمله فرزندتان، ایمن هستند ا 

  به شما می گوید چه اتفاقی افتاد و چرا از مهار جسمانی یا منزوی کردن استفاده شده است 

  واقعه را به اداره آموزش و پرورش گزارش می دهد 

 کند  کارهای جدیدی را انجام خواهد داد تا از وقوع مجدد واقعه پیشگیری 

 .با شما در مورد اینکه فکر می کند چه چیزهایی می توانند برای فرزندتان مفید باشند، صحبت می کند 

 برای کسب اطالعات بیشتر

اگر نیاز به اطالعات بیشتر در مورد یک واقعه یا سیاست اداره آموزش و پرورش در مورد مهار جسمانی و منزوی کردن 
 دارید:

 با کارمندان مدرسه فرزندتان صحبت کنید 

  در وب سایت اداره آموزش و پرورش مراجعه کنید. سیاست مهار جسمانی و منزوی کردنبه 

 شکایات

اگر مایل هستید شکایتی در مورد یک واقعه مهار جسمانی یا منزوی کردن در یک مدرسه ارائه دهید، از مراحل زیر پیروی 
 کنید: 

 ابتدا با مدرسه صحبت کنید  .1

 اگر از آنچه کارمندان مدرسه می گویند یا انجام می دهند راضی نیستید، با نزدیکترین دفتر منطقه ای خود تماس بگیرید  .2

 ه همچنان راضی نیستید، با دفتر مرکزی تماس بگیرید. چنانچ .3

to-https://www.education.vic.gov.au/parents/going-تمام این جزئیات در این صفحه وب سایت موجود می باشند: 

complaints.aspx-hool/Pages/schoolsc 

 برای دریافت حمایت بیشتر

Parent Line/ به نشانی :https://parentline.com.au  تماس بگیرید 1300 30 1300یا با شماره  

 سیاست ها و توصیه های مرتبط

 استانداردهای ایمنی کودکان

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

 سیاست وظیفه مراقبت

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

 مهار جسمانی و منزوی کردن

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

  اتاق 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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 قوانین مرتبط

  2006قانون منشور حقوق بشر و مسئولیت ها مصوب 

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

 2005قانون تندرستی و ایمنی کودکان مصوب 

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

 ، غیرمجاز بودن تنبیه بدنی24)ویکتوریا( مقررات  2017مقررات اصالحات آموزش و پرورش مصوب 

 ، مهار جسمانی در برابر خطر25)ویکتوریا( مقررات  2017مقررات اصالحات آموزش و پرورش مصوب 

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

 آخرین تاریخ به روز رسانی توصیه

 2021مه 

 هدف

 برای مدارس

 برای شوراهای مدارس

 ی کارمندان اداره آموزش و پرورشبرای تمام

  چه فردی اطمینان حاصل می کند که این فرم صحیح است؟

 مشاور ارشد حمایت از رفتار

 restraint.seclusion@education.vic.gov.auایمیل: 

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

