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Safeguarding and Child Protection Commitment Statement
Berkeley International School, in keeping with our core values and vision statements, has
adopted a child protection protocol to guide our staff and families in matters related to the
health, safety and care of children attending our school. We endorse and follow the lead set
by UNICEF and the Convention on the Rights of the Child (CRC), of which Thailand is a
signatory as well as Thailand Child Protection Act of 2003 and seek to be a safe haven for
children who may be experiencing abuse or neglect in any aspect of their lives. All staff and
community members at Berkeley International School strive to create a safe and nurturing
environment for all students regardless of gender, race, religion or abilities.

Introduction
We believe that schools fill a special institutional role in society as protectors of children.
Schools need to ensure that all children in their care are afforded a safe and secure
environment in which to grow and develop, both at school and away. Educators and other
adults working in schools, having the opportunity to observe and interact with children over
time, are in a unique position to identify children who are in need of help and protection. As
such, they have a professional and ethical obligation to identify children who are in need of
help and protection and to take steps to ensure that the child and family avail themselves of
the services needed to remedy any situation that constitutes child abuse or neglect.
Berkeley International School seeks to be a safe and supportive environment for students
who may be experiencing abuse or neglect in any aspect of their lives. Berkeley International
School fully recognises its responsibilities for child safeguarding. To this end, it is the aim of
this policy to document how we:
●
●
●
●
●

protect all children and young people who attend Berkeley International School and
use our services
distribute this policy annually to all parents and applicants, will communicate this
policy annually to students
provide training for all staff
make every effort to implement hiring practices to ensure the safety of children.
review the policy annually for compliance and effectiveness.

Context of the School
Berkeley desires to see all students learning in a safe and secure environment. It is
expected of all Berkeley Staff to conduct themselves with great integrity, placing students’
well-being in high priority. This policy applies, but is not limited to, all staff, students, guests
and visitors or anyone working on behalf of Berkeley International School. All stakeholders
will do their best to ensure our physical campus as well as virtual classrooms are safe
environments for all students regardless of gender, ethnicity, orientation or other factors.

3

The term staff refers to all school staff, board members, volunteers and other adults working
with students. The term school means all Berkeley school sections and school-related
activities, including field trips and extracurricular events.

Scope of the Policy
All staff employed at Berkeley must report suspected incidences of child abuse or neglect
whenever there is reasonable suspicion to believe that a child has suffered, or is at risk of
suffering, abuse or neglect. Reporting and follow-up of all suspected incidences of child
abuse or neglect will proceed in accordance with administrative regulations respective to this
protocol. Furthermore, cases of suspected child abuse or neglect may be reported to the
appropriate employer, to the respective consulate in Thailand, to the appropriate child
protection agency in the home country and/or to local authorities.
In enrolling a child at Berkeley, parents agree to work in partnership with the school and
abide by the protocols adopted by Berkeley. Our community genuinely values our
partnership with parents in providing for the safety and care of all children. It is for this
reason that Berkeley endorses a child protection protocol that defines the standards through
which all Berkeley children should be treated with respect and dignity at all times.
As part of our overall educational programmes and specific to our shared responsibility to
educate children, to protect them, and to learn and grow in a safe environment, Berkeley:
●
●
●
●

provides age appropriate lessons to help children understand personal
safety, needs and rights;
provide parents with materials to help them better understand our
programmes and protocols;
annually trains all staff to recognize and report issues of abuse and
neglect; and
makes every effort to implement hiring practices to ensure the safety
of children.

We work together with parents to ensure that our children are safe and are knowledgeable
about their rights and responsibilities to themselves and to each other, so that they can grow
and learn free of fear in a safe and supportive environment.

Related Terminology and Definitions
Child Safeguarding is the proactive measures taken to prevent harm.
Child Protection is the steps and actions taken to respond to child abuse.
See Appendix A for more
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Roles and Responsibilities
Safeguarding and promoting the welfare of students and protecting them from abuse and
harm is a shared responsibility and depends on collaboration between all staff working at
Berkeley. All staff have a duty of care to report any suspicions that a child has been
mistreated or harmed.
The general principle is that all safeguarding concerns and any disclosures must be
reported. Students must be listened to and enabled to report any abuse or neglect at the
earliest opportunity.

Duty of Care
Berkeley International School has a duty of care to employees to provide them with a safe
working environment and guidance about safe working practices. If any member of staff or
the community has a concern that child safeguarding procedures are ineffective or not being
followed, they should contact a member of the Berkeley leadership team to communicate
those concerns. The following code outlines the general minimum expectations for
safeguarding children at Berkeley. The following expectations of all staff are intended to
support child safeguarding at Berkeley:
1. It is essential that all staff understand and follow Berkeley International School
procedures and protocols for promoting and safeguarding the welfare of children.
2. If a member of staff has concerns about a student’s welfare, or if a student
discloses that they are suffering abuse or reveals information that gives grounds for
concern, the staff member must speak to a designated person to pass on the
information.
3. Any significant concerns or complaints expressed to staff by parents, carers or the
community will be passed on to the senior leadership of the school.
4. Staff and their teams should continually monitor and review their practice to keep
children safe and follow the latest guidance provided by the school (including
guidance about Thai law).
5. Staff must not schedule meetings with children away from the school (including
tutoring) without the specific approval of the appropriate head of section.
6. In any one-to-one situation with a child, staff must be mindful of professional
conduct and try to ensure visibility.
7. Staff must avoid any physical contact that may be misunderstood by a child,
parent or observer, and be sensitive to cultural expectations.
8. When managing student behavior staff must not use physical or emotional
consequences.
9. Staff must avoid any covert or overt sexual behaviors when working with students.
10. Staff may not engage in private communications with students via text
messaging, personal email, Facebook, Twitter or similar forms of electronic or social
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media whilst students are still enrolled in the school. Exceptions to this must be with
the express approval of a senior leader.
11. Staff must hold sensitive information about children in a confidential manner but
will report concerns about child safeguarding to the appropriate person.
12. Staff must not use student facilities (e.g. toilets, changing rooms) in a way that
could affect child safeguarding.
13. The teacher-in-charge of an activity must remain with all students at the
conclusion of an activity until every student has been collected. Never leave a
student alone, waiting for a ride home.
14. Parents must be aware of all trips off the school grounds, whether during or
outside of regular school hours.

Responsibility Holders
Protecting the welfare of children is the role of every adult who interacts with
children at Berkeley. This includes all adults knowing how to respond to suspected
cases of child abuse and neglect and the process for reporting suspected cases to
the relevant persons. Special provisions have been put in place to support dialogue
with children who have communication difficulties.
Responsibilities of Community Members
Head of School and Thai Director
The strategic heads of child protection cultivate the school culture and leadership team. This
role will make final decisions regarding moving forward with reporting to necessary and
appropriate authorities.
Designated Safeguarding Lead
The operational Head of Child Protection is the go-to person for teachers to disclose
sensitive information regarding harm against students. The school counselor role is
connected to the DSL role as well as division heads.
Staff
All Berkeley staff, contractors, and peripatetic workers on Berkeley International School
campus are mandated to report any incidents or suspicions to the designated safeguarding
lead. This can be reported using this form.
Students
Students will be given instruction on their rights during class lessons in secondary and
primary. Students should understand they have the right to a safe environment and how to
reach out for help if needed.
Parents
Parents and family members will share information relevant to student safeguarding with the
school, attend workshops and be informed of our policy. Parents will work together with the
school to ensure child protection and safety is top priority.
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Role of the Designated Safeguarding Leads (DSL)
Berkeley International School’s Designated Safeguarding Lead (DSL) roles will be
connected to the student support division or counselor position, as well as the Primary and
Secondary Principals. It is the responsibility of the DSLs to follow up on any reports of abuse
through the appropriate channels and to ensure protocols are being followed by all members
of the community.

Designated Safeguarding Leads:
SEL Counselor
Primary Principal
Secondary Principal
Designated Safeguarding Leads’ Responsibilities:
●
●

●
●
●

●
●
●

Being available for all staff to discuss any safeguarding issues or concerns.
Ensuring that cases of suspected or actual child protection or safeguarding concerns
are referred to the appropriate agencies. The DSL will gather further information and
evidence if needed.
Ensuring that all staff are fully trained in safeguarding and know how to spot and
raise concerns.
Ensuring that adequate reporting and recording systems are in place for
safeguarding procedures.
Ensuring that the school’s safeguarding policies and procedures are up to date with
the most recent statutory guidance, and that everyone who has safeguarding duties
are familiar with any updates.
Communicating with families on the school’s policies and procedures, as well as any
concerns or referrals where appropriate.
Ensuring Berkeley International School has sufficient safer recruitment procedures.
Being aware of any children who may require specific safeguarding needs and have
specific vulnerabilities.

Documentation and Confidentiality
Accurate and up to date recording of child protection or welfare concerns is essential for a
number of reasons. For example, it can help our school identify child protection or welfare
concerns at an early stage.
The importance of good, clear child protection record keeping is identified as essential
practice within statutory guidance for educational settings. It is crucial that any concerns staff
have for a student’s welfare, however small, are formally recorded and passed to the DSL.

Internal and External Communications
●

Staff must maintain appropriate confidentiality and not disclose information given to
them in confidence by anyone, or information acquired which they believe is of a
confidential nature, without the consent of a person authorised to give it unless they
are required by law to do so or disclosure may affect the safeguarding of a child.
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●
●
●

Staff should ask their division principal if they have concerns or questions about
confidentiality or their DSL.
Staff have an obligation to share any information which raises concerns about a
student’s safety or welfare with a DSL or Head of School.
The Head of School will determine if other parties need to be notified, such as
parents/guardians.

Record Keeping
●
●

●

Initially, staff will report any incidents or suspected abuse using our child protection
form to indicate to DSL that an inquiry is needed.
Any further details or documentation will be kept in a secure folder on the schools
drive, only accessible by administration and the DSL (and authorized personnel when
necessary).
Once the inquiry has been completed, a final summarization internal staff note will be
added to the Alma system for further record keeping with limited details.

Reporting and Responding Procedures
The school’s reporting process allows staff to express their concerns without fear of
victimization or disadvantage. It is intended to encourage and enable staff to raise concerns
within the school rather than overlooking a problem or taking it outside of the organization. In
such cases staff must follow the Berkeley child protection procedures.

Procedures for Reporting Peer on Peer Violence (Bullying)
The severity and frequency of the bullying will be assessed and the appropriate action will be
taken.
●
●
●

Report incidents of bullying to the division principal, who will document and
investigate.
The incident will be assessed in conjunction with the counselor/DSL.
Subsequent to the investigation and assessment of the incident, some of the
following procedures may be deemed appropriate:
○ Parents of all parties should be informed and will be asked to come to a
meeting to discuss the problem.
○ The victim and bully will be provided with support by the counselor.
○ An attempt will be made to change the bully’s behavior.
○ The bully will be required to reflect on his/her actions.
○ The victim will meet with a counselor and develop strategies to avoid or
minimize bullying.
○ Consequences will be decided on a case-by-case basis. The following are
possible consequences: mediation between two parties, detention,
suspension and a request to leave the school.
○ After the incident(s) has been investigated and dealt with, each case will be
monitored to ensure that repeated bullying does not take place.
○ Alma Note/Incident regarding steps/preventative action taken.
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Safeguarding Reporting
If a school employee has concerns about a child’s welfare, or if a child discloses that they
are suffering abuse or reveals information that gives grounds for concern, the staff member
should speak to a DSL at an early stage in order to pass on the information. This is
particularly important where the welfare of children may be at risk. Individuals must always
consider the safety and welfare of a child or young person when making decisions on
whether to share information about them. When there is concern that the child may be
suffering or is at risk of suffering significant harm, the child’s safety and welfare must be the
overriding consideration. Individuals will need to use their own judgement, but it is preferable
that suspicions are reported if they include:
● Actions which endanger the health or safety of any individual, including risks
to children or the public, as well as other workers
● Sexual or physical abuse of children
● Neglect or emotional abuse of children
● Serious breach of Berkeley or Thai regulations
● Serious departure from professional standards
This is not intended to be an exhaustive list. It is important that all staff raise issues when
they are just concerns rather than wait until they become more serious.

Procedures: Reporting Suspected Cases of Child Abuse, Neglect, or Self-Harm
Step 1
●

●
●

When a child reports abuse or there is reasonable suspicion to believe that abuse or
self-harm is occurring, the Berkeley employee will report to a DSL as soon as
possible (usually within 24 hours) using this form.
If a child could be in imminent danger, the report should be made immediately to a
DSL to determine whether the child can be released from our care.
A DSL will gather more information regarding the reported incident as soon as
possible (usually within 48 hours) and alert the relevant parties if they believe the
concern requires further intervention.

Step 2
Based on acquired information, a plan of action will be developed by DSL to assist the child
and family. It will be conducted in a manner that ensures that information is documented
factually and that strict confidentiality is maintained.
Actions that may take place are:
● Meetings with the family to present the school’s concerns
● Referral of the child and family to external professional counseling
● Notification of the management of the sponsoring employer of the concern with the
child/family, or to the welfare office at the home-of-record
● Consultation with the consulate of the country of the involved family
● Consultation with the school’s or another attorney
● Informal consultation with local authorities
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●

Formal report made to Thai authorities

Some cases will be referred to outside resources, for example:
● Mental health issues such as depression, psychosis, dissociation, suicide ideation
Cases reported for investigation and outside resources:
● Severe and ongoing physical abuse or neglect
● Sexual abuse and incest. In extreme cases when families do not stop the abuse or
concerns remain about the safety of the child, reports could be made by
administration to other agencies/authorities.
Step 3
Subsequent to a reported and/or substantiated case of child abuse or neglect, a DSL will:
● Maintain contact with the child and family to provide support and guidance as
appropriate
● Provide the child’s teachers with ongoing support, resource materials and strategies,
if necessary
● Maintain contact with outside therapists to update the child’s progress in school
Step 4
DSL will summarize findings and recommendations in Alma Notes on the student's file and
update involved parties regarding the resolution of the incident.

Berkeley International School administration or DSL may contact relevant authorities if the
incident requires further action. Below are agencies in Thailand that can help to provide
assistance and information.

Contact or Agency

Childline Thailand

Details
1.
2.
3.
4.

Sai Dek
Dr. Tarisa Wa anagase (Board Chair)
M.R. Khunying Supinda Chakraband
Ilya Smirnoﬀ (+66) 02 623 3814
info@childlinethailand.org

Last contact made

23/11/2018

ThaiHotline.org

The place to report online grooming in
Thailand

Thailand Internet Crimes
Against Children
( cac@police.go.th)

A Facebook page linked to the Thai police
for aler ng the authori es about
internet-based child abuse.

Safeguardkids.org

A website detailing the Thai law in
rela on to child online pornography

Friends Interna onal

A children’s charity opera ng in Bangkok –
operates a helpline and social support for 23/11/2018
abused children: link

10

448 soi saen sabai 8, Phra Khanong, Khet
Khlong Toei, Bangkok 10110
(+66) 02-391 4781,
thailand@friends-interna onal.org
The Centre for the Protec on
of Children’s Rights Founda on Bangkok at (02-4121196 / 02-4120736)
(CPCR)
328/1 Phaya Thai Road
ECPAT Interna onal

The Prachabodi Centre

Bangkok 10400, Thailand
Tel: + 66 (0) 2 215 3388 ext. 190 Fax: + 66
(0) 2 215 8272 www.ecpat.net
Dsdw@dsdw.go.th

23/11/2018

● School website for local resources Bangkok Community Resources
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Incident and Reporting Framework
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Personnel Oversight
Code of Conduct
The Berkeley Code of Conduct applies to all members of the Berkeley Community that work
with children, including:
● teaching staff;
● support staff;
● temporary or part-time staff (e.g. Visiting Music Teachers, Substitute teachers, shadow
teachers);
● outsourced staff (bus drivers, security, cleaning and catering staff, etc.);
● extra-curricular activity providers;
● volunteers;
● supply staff;
● anyone who comes into contact with a student of Berkeley on behalf of the school.

Safer Recruitment and Contracting
Berkeley is dedicated to following strict human resource measures for everyone who works
on our campus or with our students.
● All full-time staff of Berkeley International School go through a thorough vetting process
including criminal background checks, interviews, and the collection of professional
references.
● Any adults who work with our students through volunteering or by contract must pass a
criminal background check before the contract commences.

Monitoring of Personnel
Ultimate responsibility for monitoring of personnel in regards to child safeguarding and the
school’s code of conduct lies with the Headmaster. However, all members of staff have the
responsibility to maintain the highest standards of personal and professional responsibility in
protecting the safety and wellbeing of Berkeley’s students, up to and including reporting
concerns about the behaviour of other community members in regards to supporting child
safeguarding.

Training
Staff Whole School Safeguarding Training: All members of staff must complete level 1
safeguarding training that will be planned and presented biannually during pre service week
by administration and DSL’s. The full training can be accessed here.
● This training will include:
○ Identifying abuse
○ Reporting protocol
○ Staff code of conduct
○ Case studies (3-4)
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●

■ Various response levels, include bullying
Local staff will be able to access this training in their native tongue by the Thai
department.

Learning Outcomes for our Professional Development training
By the end of the safeguarding training, all in attendance should be able to:

●
●
●
●
●

Understand the needs and reasons to protect young people and children and know
why everyone is responsible for doing so.
Understand BIS’ child safeguarding policy and the procedures that are in place.
Understand your role in safeguarding young people and how much difference you
can make.
Know the different types of abuse, spot the indicators of risk, and know the process
of how to report concerns.
Have a more comprehensive knowledge and be better informed of the importance of
safeguarding, particularly within our BIS community, extending to the wider
community here in Bangkok, Thailand.

Safeguarding Curriculum for Students
All students at Berkeley International School will engage in learning related to safeguarding
practices during guidance and wellness classes, built into their schedule. Wellness and
Safety Week will also create opportunities for students to learn more about this topic. The
curriculum includes but is not limited to resources pertaining to Second Steps curriculum, the
UN Convention on Rights of the Child and anti-bullying.
Parents, Visitors and others coming onto campus will be given a brief statement about our
safeguarding policy and will be required to read an outline of our policy presented to them on
the back of visitor ID badges.

Environmental Security
Campus Monitoring:
● Berkeley has three access points for student/faculty and guest entry/exit within the
outgrounds that are monitored by security staff. One access area is available to
faculty, staff, and students departing on the school bus only. One area is for
kindergarten pick-up and drop-off only, and is only open at those times. The main
point of access is through the school atrium, which is open throughout the day. There
are two additional access points that are used only for large scale deliveries and
collections. These two access points are locked at all times, and can only be opened
with security present. At no point are school access points left open or unlocked
without security present.
● The CCTV system allows for additional security between patrols. The inner grounds
are reached through a single-point of entry for visitors with role-based screening and
ID required, as well as medical verification (ie. ATK test) when required.
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●

On grounds we have a school clinic with a professional nurse and comprehensive
protocol for emergency and non-emergency situations both on and off campus
practiced with students and staff throughout the year.

Requirement for Visitors: All visitors are required to submit a valid government issued ID
and/or Passport to receive a visitor badge. Visitors must wear the visitor badge at all times
and be accompanied with a staff member while on campus and avoid disrupting ongoing
learning. Visitors are expected to act with Berkeley values and follow the instruction of
Berkeley faculty and staff members.
Campus Evaluation: Berkeley is committed to quarterly evaluations regarding the safety of
the school environment. Each evaluation is undertaken by the Head of School, Thai Director,
and Facilities Manager, with the goal being to identify and remedy areas of the school that
pose child protection risks.
Off Campus Student Trips & Excursions: There should be at least two teachers present on
all field trips in case of an emergency, with a required teacher to student ratio of 1:10.
Whenever possible, attending supervisors should include both male and female staff.
Non-Berkeley staff are not permitted to supervise field trips, unless they have a valid
Criminal Background clearance and a Berkeley staff member is also present. Staff should be
aware of potential risks in any activity and take steps to reduce and/or manage those risks.
All participating staff should be informed prior to departure with strategies to reduce risk.
Systems of monitoring should be considered and put in place at all times including but not
limited to times of recreation. Students must have parental consent to the activity and meet
any requirements of the MOE. Students should be dressed in full Berkeley uniform (where
appropriate and necessary) and know the expectations of the activities and that of Berkeley.
Emergency plans and areas off limits should be clearly identified and explained. Regroup
points should be identified with times and contact information for staff. When using a public
facility behavior, health and safety, and child protection guidelines must be shared and
universal for all groups at the facility and shared with attendees before departure. Staff must
understand their roles and responsibilities in relation to the trip and must agree to them.
When necessary, use of a government liaison should be notified and established before the
visit. Students should not be alone and wander in unfamiliar areas.

School Facilities: During school hours, students will have an adult staff member on duty
supervising as set out by the duty roster at the beginning of the year. Students are allowed
to use normally permitted in-school areas with adult supervision until 4:00 PM. Students
wishing to stay past 4:00 PM, and up to 5:00 PM will need an adult staff member to
supervise them and a form signed by parents giving permission to their child to be on
campus when there isn’t a school nurse present. In order to use the weight room, students
must first undergo training on weight room use and safety and parents will need to sign a
form allowing their child to use the weight room.
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Monitoring and Evaluation
Regular Reviews
Berkeley International School will annually review our safeguarding policy with administration
and DSL, considering incidents and experiences dealt with by the team throughout that
academic year. Changes will be made as needed at the discretion of the safeguarding team.
Planning for staff training will also be reviewed and adjusted as needed, with systematic
annual reviews in the safeguarding team.

Process for Incident Inquiry
At the end of each academic year, stakeholders will also review and discuss incidents that
occurred throughout the year and reflect on the process, indicating areas of growth and
improvement. The safeguarding team will review all incidents reported and ensure all
procedures followed policy and that the policies are best practice.

Last Update: May 24, 2022
Next Review will be: May 2023
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Appendices
A. Definitions
Child Abuse – Child abuse is a serious and complex problem that may occur in the
lives of children and young people. It often occurs in environments that are isolated and
stressful and affects those who are most vulnerable.
Child abuse is the term used to describe different types of maltreatment suffered by a
child or young person. It can be non-accidental physical injury, neglect, trauma, sexual
abuse and emotional abuse, including psychological harm of children and young people,
and requires different and specialised responses. In its most serious forms, abuse can
lead to death or long-term harm to the physical or emotional well being of a child or
young person. It should be recognised that any signs of abuse may also be symptomatic
of other problems.
Physical abuse may involve hitting, shaking, throwing, poisoning, biting, burning or
scalding, drowning, suffocating or otherwise causing intentional physical harm to a child.
Emotional abuse is the persistent emotional ill treatment of a child so as to cause
severe and adverse effects on a child’s emotional development. It may involve:
conveying to children that they are worthless or unloved; that they are inadequate or
valued only insofar as they meet the needs of another person; age or developmentally
inappropriate expectations being imposed on children; causing children frequently to
feel frightened; or the exploitation or corruption of children. Some level of emotional
abuse is involved in all types of ill-treatment of a child, though it may also occur alone.
Neglect is the persistent failure to meet a child’s basic physical or physiological needs,
likely to result in serious impairment of the child’s health or development.
Sexual abuse involves forcing or enticing a child to take part in sexual activities,
whether or not the child is aware of what is happening. The activities may involve
physical contact, including penetrative (i.e. rape) or non-penetrative acts. They may
include non-contact activities, such as involving children in the production or viewing of
pornographic material or encouraging children to behave in sexually inappropriate ways.
Children involved in commercial sex work are victims of sexual abuse, whether they
perceive themselves as victims or not.
Sexual Exploitation is defined as actual or attempted abuse of someone's position of
vulnerability (such as a person depending on you for survival, food rations, school,
books, transport or other services), differential power or trust, to obtain sexual favours,
including but not only, by offering money or other social, economic or political
advantages. It includes trafficking and prostitution.
Trauma
Childhood traumatic stress is the psychological and biological responses resulting from
a child’s inability to cope with an overwhelming situation. These overwhelming
experiences are referred to as traumatic events or trauma. Children can be exposed to
trauma in a number of ways. Acute trauma is a short-lived experience tied to a particular
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place or time. Children also may experience chronic trauma, or prolonged exposure over
a long period or time to traumatic situations.
Self Harm
The act of purposely hurting oneself (often by cutting or burning the skin) as an emotional
coping mechanism.
Peer on Peer abuse/Bullying
Bullying is an ongoing and deliberate misuse of power in relationships through repeated
verbal, physical and/or social behaviour that intends to cause physical, social and/or
psychological harm. It can involve an individual or a group misusing their power, or
perceived power, over one or more persons who feel unable to stop it from happening.
Cyber- Bullying
Cyberbullying can occur through SMS, Text, and apps, or online in social media, forums, or
gaming where people can view, participate in, or share content. Cyberbullying includes
sending, posting, or sharing negative, harmful, false, or mean content about someone else.
It can include sharing personal or private information about someone else causing
embarrassment or humiliation.
Grooming
Adults befriending and establishing an emotional connection with a child, and sometimes the
family, to lower the child's inhibitions with the objective of sexual abuse. Child grooming is
also regularly used to lure minors into various illicit businesses such as child trafficking, child
prostitution, cybersex trafficking,or the production of sexual imagery of a child.
Mandated Reporter
Anyone who works with a vulnerable population and legally should notify the proper
authorities in any case in which they have reason to believe that a child is being abused or
neglected or that conditions exist in the home that may result in abuse or neglect.

This Child Protection Policy was authored using the Child Protection Policy Template
developed by ChildSafeguarding.com (http://childsafeguarding.com) and 112
Safeguarding (http://112safeguarding.com).
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ั ทัศน์ของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
ค่านิยมหลักและวิสย
์ ลียน
์ ันมุง่ เน ้นให ้บุคลากรของโรงเรียนและทุก
ครอบครัวปฏิบต
ั ตาม
ิ
มาตรการเพือการคุ ้มกันความปลอดภัยทีเกียวข ้อกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการ
ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนทีเข ้าเรียนทีโรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
์ ย์
โรงเรียนของเรารับรองและปฏิบต
ั ิ
ั ญาว่าด ้วยสท
ิ ธิเด็ก: Convention on the Rights of
ตามแนวทางทีกําหนดไวโดย
้
UNICEF และอนุสญ
ิ ธิเด็ก พ.ศ. 2546
the Child (CRC) ซงึ ประเทศไทยไดลง
้ นามรับรองและตรา พระราชบัญญัตคุ
ิ ้มครองสท
เพือเป็ นทีพึงพิงใหกั้ บเด็กทีประสบปั ญหาการล่วงละเมิดหรือถูกละเลยในทุกด ้านของชวี ต
ิ
บุคลากรของ
ิ ในชุมชนโรงเรียนนานาชาติเบิรค
โรงเรียนและสมาชก
์ ลียม
์ งุ่ มันทีจะสร ้างสภาพแวดล ้อมทีปลอดภัยและ
ื ชาติ ศาสนาหรือความสามารถตามปั กเจ
เสริมสร ้างสวัสดิภาพทีดีใหกั้ บนักเรียนโดยไม่คํานึงถึงเพศ เชอ
กบุคคลของนักเรียน

บทนํ า
ื นว่าโรงเรียนเป็ นสถาบันทีมีบทบาทสําคัญในสงั คมทีมีฐานะหน ้าทีปกป้ องพิทก
เราเชอมั
ั ษ์ เด็ก โรงเรียน
จําเป็ นทีจะต ้องตรวจสอบเพือให ้แน่ใจว่าเด็กทุกคนทีอยูภ
๋ ายใต ้การดูแลของโรงเรียนมีสภาพแวดล ้อมที
มันคงและปลอดภัย เพือให ้เด็กเติบโตและพัฒนาได ้อย่างเหมาะสมทังทีบ ้านและทีโรงเรียน บุคลากร
ึ ษาและบุคลากรท่านอืนๆ ทีทํางานงานภายในโรงเรียนมีหน ้าทีในการสอดสอ
่ งดูแลและสร ้าง
ทางการศก
ั พันธ์กบ
ึ
ปฏิสม
ั เด็ก ซงอาจช
ว่ ยระบุได ้ว่าเด็กคนใดทีต ้องการความชว่ ยเหลือหรือความคุ ้มครอง ด ้วยเหตุนี
ี ในการชว่ ยระบุตวั เด็กทีต ้องการความชว่ ยเหลือและ
บุคลากรทุกคนจึงมีหน ้าทีทางจริยธรรมและวิชาชพ
ความคุ ้มครอง โดยจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามลําดับขันตอนเพือให ้แน่ใจว่าเด็กและครอบครัวได ้รับประโยชน์ใน
การเข ้าถึงบริการด ้านต่างๆ ทีจําเป็ นเพือชว่ ยในการแก ้ไขสถานการณ์ทอาจะเกิ
ี
ดขึนและก่อให ้เกิดการล่วง
ละเมิดหรือละเลยเด็ก
โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียม
์ งุ่ เน ้นทีจะสร ้างสภาพแวดล ้อมทีเหมาะสมและปลอดภัยเพือชว่ ยสนับสนุน
นักเรียนทีอาจจะะประสบปั ญหาการล่วงละเมิดหรือถูกละเลยในทุกด ้านของชวี ต
ิ โรงเรียนนานาชาติเบิร ์
ิ ธิเด็ก จึงมีวต
คลียต
์ ระหนักดีถงึ ความรับผิดชอบในการพิทก
ั ษ์ ดแ
ู ลสท
ั ถุประสงค์ในการจัดทําคูม
่ อ
ื เพือ
ี
ิ ธิของนักเรียน ดังนี
ชแจงมาตรการและขั
นตอนในการคุ ้มกันความปลอดภัยและสท
●
●
●
●
●

ึ ษาทีโรงเรียนนานาชาติเบิรค
คุ ้มครองเด็กและเยาวชนทุกคนทีเข ้าศก
์ ลีย ์
ึ ษาโรงเรียนจะแจ ้งมาตรการคุ ้มกันความปลอดภัยและสท
ิ ธิของนักเรียนให ้แก่ทา่ น
ในทุกปี การศก
ผู ้ปกครองและผู ้สมัครเข ้าเรียนทุกคน และแจ ้งมาตรการดังกล่วให ้กับนักเรียนทุกคน
จัดให ้มีการอบรมแก่บค
ุ ลากรของโรงเรียนทุกคน
เข ้มงวดในการดําเนินการจ ้างงานคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน เพือให ้เป็ นไปตามมาตรการ
ิ ธิเด็กอย่างเคร่งครัด
คุ ้มครองสท
ิ ธิเด็กเป็ นประจําทุกปี เพือให ้เกิด
ตรวจทานขันตอนดําเนินการและมาตรการคุ ้มครองสท
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผลสูงสุด
ประสท

บริบทของโรงเรียน
โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียป
์ รารถนาทีจะเห็นนักเรียนทุกคนเรียนรู ้ภายในสภาพแวดล ้อมทีมันคงและ
ปลอดภัย บุคลากรของโรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
์ ย์ทุกคนต ้องปฏิบต
ั ตน
ิ ตามคาดหวังของโรงเรียน โดยมี
ื ต
ั ย์สุจริต
ความซอส
ใหความ
้
สําคัญกับสวัสดิภาพทีดีของนักเรียนเป็ นลําดับแรกและเป็ นลําดับสําคัญ
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สูงสุด มาตรการนีมีผลบังคับใชกั้ บบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน แขกของโรงเรียน ผูเข
้ ้ามาเยียมชม
โรงเรียน และบุคคลทีทํางานภายใตส้ งั กัดของโรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
์ ย์ทุกท่าน คณะผูบริ
้ หารของ
โรงเรียนจะพยายามอย่างเต็มทีเพือให ้แน่ใจว่าภายในรัววิทยาเขตของโรงเรียนและภายในห ้องเรียน
ื ชาติ ถินกําเนิด
ออนไลน์จะมีสภาพแวดล ้อมทีปลอดภัยสําหรับนักเรียนทุกคน โดยไม่คํานึงถึงเพศ เชอ
หรือปั จจัยอืนๆ
คําจํากัดความของคําว่า ’บุคลากรโรงเรียน’ ในทีนี หมายถึงเจ ้าหน ้าทีของโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน อาสาสมัคร และบุคคลอืนๆ ทีทํางานร่วมกับนักเรียน คําว่า ‘โรงเรียน’ หมายถึงโรงเรียนนานาชา
่ กิจกรรมทัศนศก
ึ ษา หรือ
ติเบิรคลี
์ ย์ในทุกภาคสว่ น ซงึ ร่วมไปถึงกิจกรรมทีเกียวข ้องกับโรงเรียน เชน
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต่างๆ

ขอบเขตของมาตรการ
ั ทีเกียวข ้องกับการล่วง
บุคลากรของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียท
์ ก
ุ คนจะต ้องรายงานเหตุการณ์ทน่
ี าสงสย
ั ตามสมควรทีจะเชอ
ื ว่าเด็กมีความเสยง
ี ที
ละเมิดหรือละเลยเด็ก เมือใดก็ตามทีบุคลากรท่านนันมีข ้อสงสย
ั ว่า
จะไดรั้ บความทุกข์ทรมาน ถูกล่วงละเมิด หรือถูกทอดทิง การรายงานและติดตามเหตุการณ์ทีน่าสงสย
จะเกิดการทารุณกรรมเด็กหรือการละเลยเด็กจะดําเนินการตามระเบียบขันตอนทีเกียวข ้องกับมาตรการคุ ้ม
ิ ธิของเด็กฉบับนี
ั ว่ามีการล่วงละเมิดเด็กหรือการ
กันความปลอดภัยและสท
นอกจากนีกรณีทีต ้องสงสย
ละเลยเด็ก
จะต ้องมีการรายงานไปยังหัวหน ้างานทีมีตําแหน่งเหมาะสม
รายงานต่อสถานกงสุลใน
ประเทศไทย รายงานต่อหน่วยงานคุ ้มครองเด็กทีเหมาะสมในประเทศซงึ เป็ นภูมล
ิ ําเนาของเด็ก และ/หรือ
รายงานต่อหน่วยงานท ้องถิน
ในการลงทะเบียนเด็กเพือเข ้าเรียนทีโรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
์ ย์ ผูปกครอง
้
ตกลงทีจะใหความ
้
ร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนและปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบการและมาตรการทีทางโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียไ์ ด ้กําหนดไว ้
ชุมชนของเราให ้คุณค่ากับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู ้ปกครองเป็ นหลักเพือให ้เกิดความปลอดภัย
และสวัสดิภาพทีดีของเด็กทุกคนอย่างแท ้จริง ด ้วยเหตุนีโรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
์ ย์จึงยึดถือมาตรการคุ ้ม
ิ ธิของเด็กเป็ นบรรทัดฐาน ทีรับรองว่านักเรียนทีศก
ึ ษาอยูที
กันความปลอดภัยและสท
่ โรงเรียนนานาชาติ
เบิรค
์ ลียจ
์ ะได ้รับการปฏิบต
ั ด
ิ ้วยความเคารพและให ้เกียรติตลอดเวลา
ึ ษาของโรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
มาตรการนีเป็ นสว่ นหนึงของหลักสูตรการศก
์ ย์
และเป็ นสว่ นหนึงของ
ความรับผิดชอบของโรงเรียนทีจะใหความ
้
รูแก่
้ นักเรียน ดูแลปกป้ องนักเรียน เพือใหนั้ กเรียนไดพั
้ ฒนา
ภายใต ้สภาพแวดล ้อมทีปลอดภัยของโรงเรียน โดยโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย:์
●
●
●
●

สอนบทเรียนทีเหมาะสมกับชว่ งวัยเพือชว่ ยให ้เด็กเข ้าใจถึงความปลอดภัย,
ิ ธิทตนพึ
ความต ้องการของตนเองและสท
ี
งมี
ื
จัดเตรียมสอและเอกสารต่
างๆ แก่ทา่ นผู ้ปกครองเพือชว่ ยให ้ท่านเข ้าใจหลักสูตร
มาตรการและระเบียบการของโรงเรียนให ้ดียงขึ
ิ น
จัดอบรมบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ในทุกปี เพือให ้ทุกคนรับทราบและ
รายงานปั ญหาการล่วงละเมิดและการละเลยเด็ก
รัดกุมในขันตอนการดําเนินการจ ้างบุคลากรของโรงเรียนเพือความปลอดภัย
สูงสุดของเด็ก

โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียท
์ ํางานร่วมกับผู ้ปกครองเพือให ้แน่ใจว่านักเรียนของเราทุกคนปลอดภัยและมี
ิ ธิและความรับผิดชอบของตนเองและต่อผูอื้ น เพือใหพวก
ความรูเกี
้ ยวกับสท
้
เขาสามารถเติบโตและเรียนรู ้
โดยปราศจากความกลัวในสภาพแวดล ้อมทีปลอดภัยและเกือหนุน
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ั ท์และคําจํากัดความทีเกียวข ้อง
คําศพ
้ อป้ องกันอันตราย
Child Safeguarding หรือการปกป้องดูแลเด็ก เป็ นมาตรการเชงิ รุกทีใชเพื
Child Protection หรือการคุม
้ ครองเด็ก เป็ นขันตอนและการดําเนินการ ในการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ลว่ งละเมิดเด็ก
สามารถดูเพิมเติมได้ท ี ภาคผนวก A

หน ้าทีและความรับผิดชอบ
การคุ ้มครอง การสง่ เสริมสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนและปกป้ องพวกเขาจากการถูกล่วงละเมิดและ
อันตรายเป็ นความรับผิดชอบร่วมกัน โดยขึนอยูก
่ บ
ั การทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกคนของโรงเรียน
ึ กคนมีหน ้าทีดูแลในการรายงานข ้อสงสย
ั หากพบว่าเด็กอาจถูกทารุณกรรมหรือ
นานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ ซงทุ
โดนทําร ้าย
ั หรือข ้อกังวลโดยเปิ ดเผยทังหมดทีเกียวข ้องกับการปกป้ อง
หลักการโดยทัวไปคือต ้องรายงานข ้อสงสย
ดูแลและการคุ ้มครองเด็ก จะต ้องเป็ นผู ้ฟั งทีดีหากเด็กนักเรียนประสบปั ญหาหรือต ้องการขอความชว่ ย
เหลือ โดยต ้องรายงานเหตุการณ์ทเด็
ี กถูกล่วงละเมิดหรือถูกทอดทิงโดยเร็วทีสุด

หน้าทีกําก ับดูแล
โรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
์ ย์มีหน ้าทีดูแลบุคลากรของโรงเรียน โดยการสร ้างสภาพแวดล ้อมในการทํางาน
ิ ในชุมชน
ทีปลอดภัยและใหคํ้ าแนะนํ าเกียวกับวิธการ
ี ทํางานทีปลอดภัย หากบุคลากรท่านใดหรือสมาชก
ิ
เบิรค
์ ลียท
์ า่ นใดมีข ้อกังวลเกียวกับมาตรการคุ ้มครองเด็กว่ามีประสทธิภาพทีไม่ครอบคลุมเพียงพอหรือไม่
ไดรั้ บการปฏิบต
ั ตาม
ิ
ข ้อบังคับในมาตรการข ้างต ้น ขอใหท่
้ านติดต่อคณะผูบริ
้ หารของโรงเรียนนานาชาติ
เบิรค
์ ลียเ์ พือแจ ้งข ้อกังวลเหล่านัน
ิ ทางโรงเรียนนานาชาติเบิรค
หน ้าทีดังต่อไปนีคือสงที
์ ลียค
์ าดหวังจากบุคลากรของโรงเรียนให ้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
เป็ นอย่างน ้อยทีสุดในการปกป้ องและคุ ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียน ความคาดหวังทีระบุดังต่อไปนี มี
ขึนสําหรับบุคลากรของโรงเรียนโดยจุดมุง่ หมายเพือสนับสนุนปกป้ องและคุ ้มครองเด็กนักเรียน:
1.บุคลากรทุกคนต ้องเข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนและระเบียบการของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลี
ิ ําคัญ
ย์ เพือสง่ เสริมและคุ ้มครองสวัสดิภาพเด็กเป็ นสงส
2.หากบุคลากรท่านใดมีความกังวลเกียวกับสวัสดิภาพของนักเรียน หรือหากนักเรียนเปิ ดเผยว่า
กําลังประสบปั ญหาการล่วงละเมิดหรือเปิ ดเผยข ้อมูลทีเป็ นเหตุใหเกิ
้ ดความกังวล
ท่านจะต ้อง
พูดคุยกับบุคคลทีได ้รับมอบหมายในการกํากับดูแลเพือสง่ ต่อข ้อมูลโดยเร็วทีสุด
ิ ในชุมชนเบิรคลี
3.ข ้อกังวลหรือข ้อร ้องเรียนใดก็ตามทีมีนัยสําคัญ ทีผูปกครอง
้
ผูดู้ แลหรือสมาชก
์
ย์ได ้แจ ้งต่อบุคลากรของโรงเรียน จะถูกสง่ เรืองต่อไปยังผู ้บริหารระดับสูงของโรงเรียน
4.บุคลากรและทีมงานทุกภาคสว่ นจะต ้องเฝ้ าติดตามและทบทวนหลักการปฏิบต
ั ข
ิ องตนเอง
อย่างต่อเนืองเพือใหเด็
้ กนักเรียนปลอดภัย และปฏิบต
ั ตาม
ิ
คําแนะนํ าฉบับล่าสุดทีทางโรงเรียนจัด
ทํา (รวมถึงข ้อกําหนดของกฎหมายไทย)
5.บุคลากรของโรงเรียนจะต ้องไม่นัดพบปะกับเด็กนักเรียนนอกรัวโรงเรียน
สอนพิเศษ) โดยไม่ได ้รับการอนุมต
ั เิ ป็ นรายกรณีจากหัวหน ้าหน่วยงาน

(ซงึ รวมถึงไปถึงการ

6.ในสถานการณ์ทีต ้องอยูแบบ
่
ตัวต่อตัวกับเด็ก
บุคลากรของโรงเรียนจะต ้องคํานึงถึงความ
ี และพยายามอยูใน
ประพฤติของตนอย่างเคร่งครัด
โดยมีความเป็ นมืออาชพ
่ บริเวณทีบุคคลอืน
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ั เจน
สามารถมองเห็นได ้อย่างชด
ั ผัสทางกายภาพ ทีอาจทําใหเด็
7.บุคลากรของโรงเรียนจะต ้องหลีกเลียงการสม
้ กนักเรียน ผู ้
ปกครองหรือผูส้ งั เกตการณ์เกิดการเข ้าใจผิด และบุคลากรของโรงเรียนจะต ้องคํานึงถึงความอ่อน
ไหวทางวัฒนธรรม
8.เมือต ้องจัดการกับพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนจะต ้องไม่แกปั้ ญหาโดย
้
ใชกายภาพ
หรืออารมณ์
9.บุคลากรของโรงเรียนต ้องหลีกเลียงพฤติกรรมทางเพศทีแอบแฝงหรือเปิ ดเผย เมือทํางานร่วม
กับนักเรียน
ื
10.บุคลากรของโรงเรียนห ้ามสอสาร
โดยสว่ นตัวกับนักเรียนผ่านการสง่ ข ้อความ
อีเมล์สว่ นตัว
ื อิเล็กทรอนิกส ์ หรือโซเชย
ี ลมีเดียรูปแบบอืนทีคล ้ายคลึงกัน ในขณะที
Facebook Twitter สอ
เด็กหรือเยาวชนยังดํารงสถานะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
์ ย์ ข ้อปฏิบต
ั นี
ิ จะไดรั้ บการยกเว ้น
ั
นีหากได ้รับการอนุมต
ั อ
ิ ย่างชดเจนจากผู ้บริหารระดับสูง
11.บุคลากรของโรงเรียนจะต ้องเก็บข ้อมูลทีละเอียดอ่อนเกียวกับเด็กนักเรียนไวเป็
้ นความลับ แต่
ิ ธิเด็กไปยังบุคคลทีเหมาะสม
จะรายงานข ้อกังวลเกียวกับการปกป้ องและคุ ้มครองสท
่
12.บุคลากรของโรงเรียนจะต ้องไม่ใชส้ งิ อํานวยความสะดวกของนักเรียน (เชน
ห ้องนํ า ห ้อง
ื ้า) ในลักษณะทีอาจสง่ ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กนักเรียน
เปลียนเสอผ
ิ สุด
13.คุณครูทีมีหน ้าทีรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจกรรม จะต ้องอยูกั
่ บนักเรียนทุกคนเมือสน
กิจกรรมจนกว่านักเรียนทุกคนจะเดินทางกลับบ ้าน ห ้ามปล่อยใหนั้ กเรียนอยูตาม
่
ลําพังขณะรอรถ
มารับกลับบ ้าน
14.ผูปกครอง
้
จะต ้องตระหนักถึงการเดินทางทังหมดทีอยูนอก
่
เหนือวิทยาเขตของโรงเรียน ไม่ว่า
จะการเดินทางนันๆ จะอยูใ่ นระหว่างเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนปกติ

ผูม
้ ห
ี น้าทีร ับผิดชอบ
ั พันธ์กบ
การปกป้ องและคุ ้มครองสวัสดิภาพเด็กเป็ นหน ้าทีของผูใ้ หญ่ทุกคนทีมีปฏิสม
ั เด็ก
นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ ผู ้ใหญ่ทก
ุ คนต ้องรู ้วิธต
ี อบสนองหากเกิดสถานการณ์ต ้อง
ั ว่ามีการล่วงละเมิดและการละเลยเด็ก จะต ้องปฏิบต
สงสย
ั ต
ิ ามกระบวนการในการรายงานกรณี
ั
ื
ต ้องสงสยต่อบุคคลทีเกียวข ้อง และมีการกําหนดบทบัญญัตพ
ิ เิ ศษเพือสนับสนุนการสอสารเมื
อ
ื
ต ้องสนทนากับเด็กนักเรียนทีมีปัญหาในการสอสาร

ิ ในชุมชน
ความรับผิดชอบตามตําแหน่งของสมาชก
ผู ้อํานวยการโรงเรียนและคุณครูใหญ่
หัวหน ้าสูงสุดขององค์กรทีกําหนดยุทธศาสตร์การคุ ้มครองเด็ก ผ่านการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรและ
ิ ใจในขันตอนสุดท ้ายเกียวกับการ
กําหนดทิศทางของคณะผู ้บริหารโรงเรียน ตําแหน่งนีจะมีหน ้าทีตัดสน
ดําเนินการ โดยจะรายงานต่อเนืองไปยังหน่วยงานระดับสูงทีมีความเกียวข ้องและเหมาะสม
หัวหน ้าหน่วยกํากับดูแลด ้านการปกป้ องและคุ ้มครองสวัสดิภาพเด็กทีได ้รับการแต่งตัง (DSL)
หัวหน ้าหน่วยงานจะนีเป็ นบุคลากรทีคุณครูควรติดต่อในการเปิ ดเผยข ้อมูลทีละเอียดอ่อนเกียวกับอันตราย
ื
ทีเกิดขึนต่อนักเรียน บทบาทหน ้าทีของคุณครูทปรึ
ี กษาของโรงเรียนจะเชอมโยงกั
บความรับผิดชอบของ
หัวหน ้าหน่วยกํากับดูแลด ้านการปกป้ องและคุ ้มครองสวัสดิภาพเด็กทีได ้รับการแต่งตัง และคุณครูหวั หน ้า
ระดับ
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บคลากรของโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน ผู ้รับเหมา และพนักงานทุกคนในวิทยาเขตของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ ได ้
ั
รับคําสงให
้รายงานเหตุการณ์หรือข ้อกังวลใดๆ ก็ตามต่อหัวหน ้าหน่วยกํากับดูแลด ้านการปกป้ องและ
คุ ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยสามารถรายงานผลผ่านแบบฟอร์มฉบับนี
นักเรียน
ิ ธิของตนเองในระหว่างบทเรียนในชนเรี
ั ยนทังระดับมัธยมศก
ึ ษาและ
นักเรียนจะได ้รับคําแนะนํ าเกียวกับสท
ึ ษา นักเรียนต ้องทําความเข ้าใจว่าพวกเขามีสท
ิ ธิในการอยูภ
ประถมศก
่ ายในสภาพแวดล ้อมทีปลอดภัย
และสามารถขอความชว่ ยเหลือได ้หากนักเรียนต ้องการ
ผู ้ปกครอง
ิ ในครอบครัวจะแบ่งปั นข ้อมูลทีเกียวข ้องกับการปกป้ องและดูแลนักเรียนกับทาง
ผู ้ปกครองและสมาชก
ั มนาของโรงเรียน และรับทราบมาตรการและนโยบายทีโรงเรียนแจ ้งข ้อมูลให ้
โรงเรียน เข ้าร่วมกิจกรรมสม
ท่าน ผู ้ปกครองจะทํางานร่วมกับโรงเรียนเพือให ้แน่ใจว่าการคุ ้มครองและความปลอดภัยของเด็กเป็ นสงิ
สําคัญทีสุด

หน้าทีของห ัวหน้าหน่วยกําก ับดูแลด้านการปกป้องและคุม
้ ครองสว ัสดิภาพเด็กที
ได้ร ับการแต่งตงั (DSL)
หน ้าทีของหัวหน ้าหน่วยกํากับดูแลด ้านการปกป้ องและคุ ้มครองสวัสดิภาพเด็กทีได ้รับการแต่งตัง (DSL)
ื
ึ ษานักเรียนหรือคุณครูท ี
ของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ จะเชอมโยงกั
บคุณครูแผนกสนับสนุนการศก
่ เดียวกับคุณครูหวั หน ้าระดับประถมศก
ึ ษาและมัธยมศก
ึ ษา DSL มีหน ้าทีความ
ปรึกษาของโรงเรียน เชน
่
ิ ทุกคนใน
รับผิดชอบในการติดตามรายงานการละเมิดผ่านชองทางทีเหมาะสม และเพือให ้แน่ใจว่าสมาชก
ิ ธิเด็ก
ชุมชนปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการคุ ้มครองสท

หัวหน ้าหน่วยกํากับดูแลด ้านการปกป้ องและคุ ้มครองสวัสดิภาพเด็กทีได ้รับการแต่งตัง (DSL)
จะเป็ นผู ้กํากับดูแลของ:
คุณครูทปรึ
ี กษาด ้าน SEL
ั
ึ ษา
คุณครูหวั หน ้าระดับชนประถมศ
ก
ั ธยมศก
ึ ษา
คุณครูหวั หน ้าระดับชนมั
หัวหน ้าหน่วยกํากับดูแลด ้านการปกป้ องและคุ ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มีหน ้าทีรับผิดชอบดังนี:
●
●

●
●
●

●
●
●

มีความพร ้อมให ้บุคลากรโรงเรียนทุกคนเข ้าพบเพือหารือเกียวกับประเด็นหรือข ้อกังวลด ้านการ
ดูแลและป้ องกันภัยต่างๆ
ั เกียวกับสวัสดิภาพเด็กหรือกรณีเกิดการล่วงละเมิดและการ
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่ากรณีทน่
ี าสงสย
ละเลยเด็กทีเกิดขึนจริง จะถูกสง่ เรืองต่อไปยังหน่วยงานทีเหมาะสม หัวหน ้าหน่วยกํากับดูแล
DSL จะรวบรวมข ้อมูลและหลักฐานเพิมเติมหากมีความจําเป็ น
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนได ้รับการฝึ กอบรมอย่างเต็มทีในการป้ องกันและดูแล
สวัสดิภาพเด็ก รวมไปถึงรู ้วิธส
ี งั เกตและวิธแ
ี จ ้งหากเกิดข ้อกังวล
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่ามีระบบการรายงานข ้อกังวลและมีระบบการบันทึกทีเหมาะสมสําหรับขันตอน
ิ ธิเด็ก
การป้ องกันและดูแลสท
ิ ธิเด็กมีการตรวจทาน
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่ามาตรการต่างๆ และขันตอนการป้ องกันและดูแลสท
ิ ทุกคนใน
และปรับปรุงข ้อมูลตามคําแนะนํ าทางกฎหมายให ้เป็ นฉบับล่าสุดอยูเ่ สมอ และสมาชก
ิ ธิเด็ก ได ้รับการแจ ้งรายละเอียดทีปรับปรุงใหม่อยูเ่ สมอ
ชุมชนทีมีหน ้าทีปกป้ องและดูแลสท
ื
สอสารกั
บครอบครัวของนักเรียนเกียวกับมาตรการและขันตอนต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนให ้
ข ้อมูลทีเกียวข ้องกับกรณีเกิดข ้อกังวล หรือให ้คําแนะนะอ ้างอิงตามความเหมาะสม
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียม
์ ข
ี นตอนการจั
ั
ดจ ้างบุคลากรทีปลอดภัยเพียงพอ
ิ
ต ้องมีความตระหนักถึงเด็กทีต ้องการการปกป้ องและดูแลสทธิแบบเฉพาะและเด็กทีอยูใ่ นกลุม
่ ที
มีความเปราะบาง
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กระบวนการด ้านเอกสารและการรักษาความลับ
การบันทึกกรณีข ้อกังวลด ้านการคุ ้มครองและสวัสดิภาพเด็กทีมีความถูกต ้องและเป็ นข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบน
ั
ิ ําคัญยิง ด ้วยเหตุผลหลายประการ เชน
่ การบันทึกข ้อมูลสามารถชว่ ยทางโรงเรียนระบุข ้อ
นันเป็ นสงส
กังวลเรืองการคุ ้มครองเด็กหรือสวัสดิการได ้ตังแต่ระยะเริมต ้น
ั เจนนัน ถูกระบุวา่ เป็ นแนวทางปฏิบต
ความสําคัญของการเก็บบันทึกการคุ ้มครองเด็กทีดีและชด
ั ท
ิ จํ
ี าเป็ น
ึ
ิ
ํ
ภายในคําแนะนํ าด ้านกฎหมายภายใต ้บริบทของสถานศกษา เป็ นสงสาคัญทีบุคลากรของโรงเรียนทีมีข ้อ
กังวลใดๆ เกียวกับสวัสดิภาพของนักเรียน ไม่วา่ จะเป็ นเรืองเล็กน ้อยเพียงใด ต ้องได ้รับการจดบันทึก
อย่างเป็ นทางการและสง่ ต่อเรืองไปยังหัวหน ้าหน่วยกํากับดูแล DSL

ื
การสอสารภายในและภายนอก
●

●
●
●

บุคลากรของโรงเรียนต ้องรักษาความลับอย่างเหมาะสมและไม่เปิ ดเผยข ้อมูลทีแจ ้งว่าเป็ นความ
ึ
ื ามีลก
ลับทีแจ ้งมาโดยบุคคลใดก็ตาม หรือข ้อมูลทีได ้มาซงพวกเขาเช
อว่
ั ษณะเป็ นความลับ โดย
ไม่ได ้รับความยินยอมจากบุคคลทีได ้รับอนุญาตให ้เข ้าถึงข ้อมูลนัน เว ้นแต่กฎหมายกําหนดให ้
ิ ธิและการคุ ้มครองเด็ก
ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม หรือมีความจําเป็ นต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลทีเกียวข ้องกับสท
ั
บุคลากรควรถามหัวหน ้าหน่วยงานหรือหัวหน ้าระดับชนหากมี
ข ้อกังวลหรือคําถามเกียวกับการ
รักษาความลับหรือหน่วยกํากับดูแล DSL
บุคลากรของโรงเรียนมีหน ้าทีต ้องแบ่งปั นข ้อมูลใดๆ ทีก่อให ้เกิดความกังวลเกียวกับความ
ปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของนักเรียนกับหน่วยกํากับดูแล DSL หรือคุณครูใหญ่
่ บิดา
คุณครูใหญ่จะเป็ นผู ้กําหนดว่าจําเป็ นทีจะต ้องแจ ้งฝ่ ายอืนๆ ทีเกียวข ้องหรือไม่ หรือไม่ เชน
มารดา หรือผู ้ปกครอง

การบ ันทึกข้อมูล
●

●

●

ั วทีเกียวข ้องกับการล่วงละเมิดโดยใชแบบ
้
ในขันต ้นบุคลากรจะรายงานเหตุการณ์หรือข ้อสงสย
ิ ธิเด็กฉบับนี เพือแจ ้งหน่วยกํากับดูแล DSL ว่าจําเป็ นต ้องมีการสอบสวน
ฟอร์มการคุ ้มครองสท
เพิมเติม
รายละเอียดหรือเอกสารเพิมเติมจะถูกเก็บไว ้ในแฟ้ มเอกสารทีมีการเข ้ารหัสปลอดภัยในหน่วยจัด
ึ
เก็บข ้อมูลของโรงเรียน ซงเข
้าถึงได ้โดยผู ้ดูแลระบบและหน่วยกํากับดูแล DSLเท่านัน (และ
บุคลากรทีได ้รับอนุญาตหากมีความจําเป็ นเท่านัน)
ิ จะมีการเพิมข ้อสรุปขันท ้ายโดยบุคลากรลงในระบบ Alma เป็ นการ
เมือการสอบสวนเสร็จสน
ภายใน เพือเก็บบันทึกเพิมเติมโดยมีการลงรายละเอียดข ้อมูลทีจํากัด

ขันตอนการรายงานเหตุและกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์
กระบวนการรายงานเหตุของโรงเรียนจะชว่ ยให ้บุคลากรสามารถแจ ้งความกังวลโดยไม่ต ้องกลัวว่าจะตก
เป็ นเหยือหรือโดนเอาเปรียบ โดยมีจด
ุ มุง่ หมายเพือสง่ เสริมและชว่ ยให ้บุคลากรสามารถแจ ้งข ้อกังวลที
เกิดขึนภายในโรงเรียน โดยไม่มองข ้ามปั ญหาหรือนํ าปั ญหาออกไปนอกองค์กร ในกรณีดงั กล่าว บุคลากร
ิ ธิเด็กของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนการคุ ้มครองสท
์ ลีย ์

ขนตอนการรายงานเกี
ั
ยวก ับความรุนแรงระหว่างน ักเรียนด้วยก ัน (การกลนแกล้
ั
ง)
ระดับความรุนแรงและความถีของการกลันแกล ้งจะได ้รับการประเมินและจะดําเนินการตามความเหมาะสม
●

ั ซงจะเป็
ึ
รายงานเหตุการณ์การกลันแกล ้งต่อหัวหน ้าระดับชน
นผู ้จัดทําเอกสารและดําเนินการ
สอบสวน
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●
●

เหตุการณ์จะได ้รับการประเมินร่วมกับคุณครูทปรึ
ี กษาหรือหน่วยกํากับดูแล DSL
ภายหลังการสอบสวนและประเมินเหตุการณ์ จะมีการดําเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี:
○ ผู ้ปกครองของทุกฝ่ ายจะได ้รับแจ ้ง และจะถูกขอให ้มาประชุมเพือหารือเกียวกับปั ญหา
○ ผู ้กระทําและผู ้ถูกกระทํา จะได ้รับการดูแลจากคุณครูทปรึ
ี กษา
○ จะมีกระบวนการในการเปลียนพฤติกรรมของผู ้กระทํา
○ คนกระทําจะต ้องไตร่ตรองการกระทําของตนอย่างถีถ ้วน
○ ผู ้ถูกกระทําจะพบกับคุณครูทปรึ
ี กษา เพือร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ในการหลีกเลียงหรือลด
ถูกการกลันแกล ้งให ้น ้อยทีสุด
ิ เป็ นรายกรณี ซงอาจมี
ึ
○ ผลของการกระทําในแต่ละเหตุการณ์จะถูกตัดสน
ผลดังนี: การไกล่
เกลียระหว่างสองฝ่ าย การทําโทษ การพักการเรียน และการให ้พ ้นสภาพจากการเป็ น
นักเรียน
ิ แล ้วทุกกรณีจะได ้รับการตรวจสอบและ
○ หลังจากเหตุการณ์ได ้รับการสอบสวนและตัดสน
่
ํ ก
สอดสองดูแล เพือให ้แน่ใจว่าไม่มก
ี ารกลันแกล ้งกันซาอี
ิ
○ จะมีการลงข ้อมูลใน Alma Note ถึงเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน ขันตอนการสอบสวนและตัดสน
รวมไปถึงการการดําเนินการป้ องกัน

ิ ธิเด็ก
การรายงานการปกป้องและดูแลสท
หากบุคลากรของโรงเรียนมีข ้อกังวลเกียวกับสวัสดิภาพของเด็ก หรือหากเด็กเปิ ดเผยว่าพวกเขากําลังถูก
ล่วงละเมิดหรือเปิ ดเผยข ้อมูลทีเป็ นเหตุให ้เกิดความกังวล บุคลากรควรพูดคุยกับหน่วยกํากับดูแล DSL
ิ ําคัญอย่างยิงทีอาจทําให ้เกิดความเสยงต่
ี
ในระยะเริมต ้นเพือรายงานและสง่ ต่อข ้อมูล นีเป็ นสงส
อ
สวัสดิภาพของเด็ก ดังนันทุกคนต ้องคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนเสมอเมือ
ิ ใจว่าจะแจ ้งข ้อมูลเกียวกับตัวเด็กออกไปหรือไม่ เมือมีความกังวลว่าเด็กอาจได ้รับความทุกข์
ตัดสน
ี
ทรมานหรือมีความเสยงที
จะได ้รับอันตรายร ้ายแรง เด็กอาจไม่ปลอดภัยและกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็ก
ทุกคนจะต ้องนํ าข ้อมูลเหล่านันมาพิจารณาเป็ นสําคัญ ทุกคนจะต ้องใชวิ้ จารณญาณของตนเอง และต ้อง
รายงานข ้อกังวลทันที หากมีเหตุการณ์ดงั นี:
ึ
● การกระทําทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใดๆ ก็ตาม ซงรวมถึ
งความ
ี
เสยงที
เกิดกับเด็กหรือสาธารณชน ตลอดจนเพือนรวมงาน
● การล่วงละเมิดทางเพศหรือทางร่างกายของเด็ก
● การละเลยหรือล่วงละเมิดทางอารมณ์ของเด็ก
● การฝ่ าฝื นข ้อบังคับของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ หรือฝ่ าฝื นข ้อกําหนดของประเทศไทย
อย่างร ้ายแรง
ี อย่างร ้ายแรง
● การประพฤติผด
ิ จากมาตรฐานวิชาชพ
เหตุการณ์ตวั อย่างข ้างต ้นนีไม่ได ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือแสดงข ้อกังวลทีจําเป็ นต ้องรายงานอย่างจําเพาะ
ิ ําคัญทีบุคลากรทุกคนจะต ้องรายงาน หากพวกเขารู ้สก
ึ ว่าเหตุการณ์น่ากังวลตังแต่เริมต ้น
เจาะจง เป็ นสงส
ไม่ควรรอจนเหตุการณ์นันๆ พัฒนาจนร ้ายแรงยิงขึน

ั
ลําด ับขนตอน:
ั
การรายงานเหตุการณ์ตอ
้ งสงสยเกี
ยวก ับการทารุณกรรมเด็ก การ
ละเลย หรือการทําร้ายตนเอง
ขนตอนที
ั
1
●

●

ั ตามสมควรทีจะเชอว่
ื าเกิดการล่วงละเมิดหรือการ
เมือเด็กรายงานการล่วงละเมิดหรือมีข ้อสงสย
ทําร ้ายตัวเอง บุคลากรของโรงเรียน จะรายงานไปยังหน่วยกํากับดูแล DSL โดยเร็วทีสุด (ภายใน
ั
24 ชวโมง)
ผ่านแบบฟอร์มนี
หากเด็กอาจตกอยูใ่ นอันตราย ควรทํารายงานไปยังหน่วยกํากับดูแล DSL ทันทีเพือพิจารณาว่า
เด็กจะได ้รับการสง่ ผ่านจากโรงเรียนไปยังหน่วยรับผิดชอบทีเหมาะสมโดยเร็วทีสุด

27

●

หน่วยกํากับดูแล DSL จะรวบรวมข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับเหตุการณ์ทรายงานโดยเร็
ี
ว (ภายใน 48
ั
ื าข ้อกังวลนันต ้องมีการสอบสวนเพิมเติม
ชวโมง)
และแจ ้งเตือนผู ้ทีเกียวข ้องหากเชอว่

ขนตอนที
ั
2
จากข ้อมูลทีได ้รับรายงานมา หน่วยกํากับดูแล DSL จะจัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือชว่ ยเหลือเด็กและ
ครอบครัว ลักษณะการดําเนินงานทีรัดกุม ทําให ้มันใจว่าข ้อมูลทีได ้รับทังหมดจะจัดทําเป็ นเอกสารตาม
ข ้อเท็จจริงและเก็บรักษาเป็ นความลับอย่างเข ้มงวด
หลักการดําเนินการทีอาจเกิดขึนคือ:
● การนัดกับครอบครัวของเด็กเพือนํ าเสนอข ้อกังวลของโรงเรียน
ี
● การสง่ ตัวเด็กและครอบครัวไปรับคําปรึกษาจากผู ้เชยวชาญภายนอก
● การแจ ้งฝ่ ายบริหารของหน่วยงานทีเป็ นนายจ ้างของครอบครัวผู ้ทีเกียวข ้อง ถึงความกังวลเกียว
กับเด็ก/ครอบครัว หรือสํานักงานสวัสดิการทางทหารของครอบครัวผู ้ทีเกียวข ้อง
● การปรึกษาหารือกับสถานกงสุลในประเทศของครอบครัวทีเกียวข ้อง
● การปรึกษาหารือกับทนายความของโรงเรียนหรือทนายความท่านอืนๆ
● การปรึกษาหารือกับหน่วยงานท ้องถิน
● การรายงานอย่างเป็ นทางการต่อทางราชการไทย
่ :
บางกรณีจะต ้องร ้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เชน
่ ภาวะซม
ึ เศร ้า โรคจิตเภท การแยกตัวจากสงั คม ความคิดฆ่าตัวตาย
● ปั ญหาสุขภาพจิต เชน
ั แหล่งข ้อมูลจากภายนอก:
กรณีทต
ี ้องมีการสอบสวนและอาศย
● การล่วงละเมิดทางร่างกายหรือถูกละเลย ทีเกิดขึนอย่างรุนแรงและต่อเนือง
● การล่วงละเมิดทางเพศและการร่วมประเวณีระหว่างภายในครอบคัว ในกรณีทรุี นแรงมากเมือ
ครอบครัวไม่หยุดการล่วงละเมิดหรือยังมีความกังวลเกียวกับความปลอดภัยของเด็ก ฝ่ ายบริหาร
สามารถรายงานไปยังองค์กรหรือหน่วยงานอืนได ้โดยทันที
ขนตอนที
ั
3
ภายหลังจากการรายงานและ/หรือกรณีทมี
ี หลักฐานยืนยันว่ามีการล่วงละเมิดหรือละเลยเด็ก หน่วยกํากับ
ดูแล DSL จะ:
ื
● ติดต่อสอสารกั
บเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนือง เพือให ้การสนับสนุนและคําแนะนํ าตามความ
เหมาะสม
ื
● ให ้การสนับสนุนอย่างต่อเนืองแก่คณ
ุ ครูของเด็ก จัดเตรียมสอการสอนและกลยุ
ทธ์ตา่ งๆ หากมี
ความจําเป็ น
● ติดต่อกับนักบําบัดภายนอกเพือแจ ้งความคืบหน ้าของเด็กขณะอยูท
่ โรงเรี
ี
ยน
ขนตอนที
ั
4
ิ ค ้นพบและข ้อเสนอแนะใน Alma Notes ในประวัตข
หน่วยกํากับดูแล DSL จะสรุปสงที
ิ องนักเรียนและ
แจ ้งความคืบหน ้าให ้ทุกฝ่ ายทีเกียวข ้องเกียวกับการแก ้ปั ญหาของเหตุการณ์
ฝ่ ายบริหารของโรงเรียนนานาชาติเบิรคลี
์ ย์หรือหน่วยกํากับดูแล DSL อาจติดต่อหน่วยงานทีเกียวข ้อง
ึ ษาข ้อมูลหน่วยงานในประเทศไทยที
หากเหตุการณ์นันต ้องการการสนับสนุนเพิมเติม
ท่านสามารถศก
สามารถให ้ความชว่ ยเหลือและข ้อมูลต่างๆทีเกียวข ้องได ้ในตารางทีให ้ไว ้ด ้านล่างนี
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องค์กร หรือหน่วยงาน

รายละเอียด

ติดต่อครงล่
ั าสุด

Childline Thailand

1.Sai Dek
2.Dr. Tarisa Wa anagase (Board Chair)
3.M.R. Khunying Supinda Chakraband
4.Ilya Smirnoﬀ (+66) 02 623 3814
info@childlinethailand.org

23/11/2018

ThaiHotline.org

แจ ้งเวปไซต์ทผิ
ี ดกฎหมายหรือเป็ นอันตราย

Thailand Internet Crimes
Against Children
( cac@police.go.th)

เพจ Facebook ของตํารวจไทย เพือแจ ้งเจ ้า
หน ้าทีหากพบเหตุเกียวกับการล่วงละเมิด
เด็กทางอินเทอร์เน็ ต

Safeguardkids.org

เวปไซต์รายละเอียดกฎหมายไทยเกียวกับ
ภาพอนาจารออนไลน์ของเด็ก

Friends Interna onal

องค์กรการกุศลสําหรับเด็กในกรุงเทพฯ –
ดําเนินการสายด่วนและให ้การสนับสนุน
ทางสงั คมสําหรับเด็กทีถูกทารุณกรรม: link
448 soi saen sabai 8, Phra Khanong, Khet
Khlong Toei, Bangkok 10110
(+66) 02-391 4781,
thailand@friends-interna onal.org

23/11/2018

The Centre for the Protec on
of Children’s Rights Founda on Bangkok at (02-4121196 / 02-4120736)
(CPCR)
328/1 Phaya Thai Road
ECPAT Interna onal

The Prachabodi Centre

Bangkok 10400, Thailand
Tel: + 66 (0) 2 215 3388 ext. 190 Fax: + 66
(0) 2 215 8272 www.ecpat.net
Dsdw@dsdw.go.th

23/11/2018

● เวบไซต์ของโรงเรียนสําหรับแหล่งข ้อมูลองค์กรอืนๆ ทีเกียวข ้อง Bangkok
Community Resources
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แผนผ ังขนตอนการรายงานเหตุ
ั
การณ์
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การกํากับดูแลบุคลากร
หลักจรรยาบรรณ
หลักจรรยาบรรณของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียจ
์ ะมีผลบังคับใชกั้ บบุคลากรทุกท่านทีทํางานร่วมกับเด็ก
นักเรียน ได ้แก่:
● คุณครู

● บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน
ั
่ คุณครูดนตรี , คุณครูทมาสอนแทน
● พนักงานชวคราว
หรือ พนักงานพาร์ทไทม์ (เชน
ี
, คุณครูท ี
ดูแลติดตามนักเรียน)
่ พนักงานขับรถ, เจ ้าหน ้าทีรักษาความปลอดภัย, เจ ้าหน ้าที
● พนักงานจากหน่วยงานภายนอก (เชน
ทําความสะอาด, เจ ้าหน ้าทีโรงอาหาร และ อืนๆ )
● บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทีมาจัดกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน
● อาสาสมัคร
● พนักงานแทน
● บุคคลทีมีการเข ้ามาติดต่อกับนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียใ์ นนามของโรงเรียน

ั ญาจ ้างบุคลากรทีมีความปลอดภัยมากยิงขึน
กระบวนการสรรหาและทําสญ
โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียม
์ ค
ี วามตังใจทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการด ้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเข ้มงวด เพือ
บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
●

●

พนักงานประจําของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียท
์ ก
ุ ท่านจะต ้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่าง
ึ
ั ภาษณ์ และการรวบรวมหลักฐานและ
ละเอียด ซงรวมถึงการตรวจสอบประวัตอ
ิ าชญากรรม การสม
ี
เอกสารอ ้างอิงทางวิชาชพ
พนักงานทุกท่านทีมีการทํางานร่วมกับนักเรียน มีความสมัครใจในการตรวจสอบประวัต ิ
ั ญาจ ้าง
อาชญากรรมก่อนเริมสญ

การตรวจตราบุคลากร
ิ ธิเด็กและหลักจรรยาบรรณของ
ความรับผิดชอบสูงสุดในการตรวจตราบุคลากรในเรืองการคุ ้มครองสท
โรงเรียนอยูท
่ คุ
ี ณครูใหญ่ อย่างไรก็ตามบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านมีหน ้าทีรับผิดชอบในการรักษา
ี เพือดูแลรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานของความรับผิดชอบสว่ นบุคคลและความรับผิดชอบทางวิชาชพ
และสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ รวมถึงการรายงานข ้อกังวลเกียวกับพฤติกรรมของ
ิ ธิเด็กนักเรียน
บุคลากรท่านอืนๆ ทีเกียวข ้องกับการปกป้ องและดูแลสท

การฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมบุคลากรของโรงเรียน
ิ ธิเด็กขันที 1 ซงจะมี
ึ
บุคลากรทุกคนจะต ้องผ่านการฝึ กอบรมในการป้ องกันและดูแลสท
การวางแผนและ
ั ดาห์กอ
ึ ดอบรมโดยคณะผู ้
นํ าเสนอแก่บค
ุ ลากร 2 ครังต่อปี ในชว่ งสป
่ นเด็กนักเรียนจะเปิ ดเทอม ซงจั
บริหารโรงเรียนและหน่วยกํากับดูแล DSL เอกสารการฝึ กอบรมสามารถดูได ้ทีลิงค์นี
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●

●

หัวข ้อทีอบรม มีดงั นี
○ การระบุเหตุลว่ งละเมิด
○ ขันตอนการรายงานเหตุ
○ หลักจรรณยาบรรณพนักงาน
ึ ษา (3-4)
○ กรณีศก
■ ระดับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ รวมถึงการรับมือเหตุกลันแกล ้ง
บุคลากรชาวไทย จะได ้รับการฝึ กอบรมด ้วยภาษาไทยจากหมวดวิชาภาษาไทย

ี ของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
ผลการเรียนรูท
้ ได้
ี ร ับจากการฝึ กอบรมพ ัฒนาวิชาชพ
์ ลีย ์
ิ
ิ ธิเด็ก ดังนี
เมือเสร็จสนการฝึ
กอบรม บุคลากรของโรงเรียนทุกคนจะมีความสามารถในการปกป้ องสท
●
●
●
●
●

ิ ธิของเยาวชนและเด็ก และรับทราบถึงหน ้าที ที
เข ้าใจความต ้องการและเหตุผลในการปกป้ องสท
ทุกคนต ้องรับผิดชอบร่วมกัน
เข ้าใจมาตรการคุ ้มครองเด็กของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ และขันตอนการปฏิบต
ั ต
ิ า่ งๆ
เข ้าใจถึงบทบาทหน ้าในการปกป้ องเยาวชนและการสร ้างความเปลียนแปลงทีเราสามารถทําได ้
ี
ี
รู ้จักการล่วงละเมิดประเภทต่างๆ ระบุตวั บ่งชความเส
ยงและทราบถึ
งขันตอนในการรายงานข ้อ
กังวล
ิ ธิเด็กได ้ดียงขึ
มีความรู ้ครอบคลุมมากขึนและรับทราบถึงความสําคัญของการปกป้ องสท
ิ น ทัง
่ ม
ภายในโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ ขยายไปสูช
ุ ชนข ้างเคียงและสงั คมภายนอกต่อไป

ิ ธิเด็ก
หลักสูตรการสอนนักเรียนเกียวกับการปกป้ องสท
ึ ษาจะมีการ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียใ์ นระหว่างการเรียนวิชาแนะแนวและวิชาสุขศก
ั ดาห์สร ้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย มี
เรียนรู ้เรืองการปฏิบต
ั แ
ิ ละป้ องกันตัวเอง นอกจากนีในชว่ งสป
ึ กเรียนจะได ้เรียนรู ้เกียวกับการปกป้ องสท
ิ ธิเด็กมากขึน
การสอดแทรกหลักสูตรนีในระหว่างกิจกรรม ซงนั
ั
ิ
หลักสูตรนีจะรวมเนือหาถึงหลักสูตรขันที 2 จากอนุสญญาสหประชาชาติวา่ ด ้วยสทธิเด็กและการต่อต ้าน
กลันแกล ้ง
ผู ้ปกครอง ผู ้มาติดต่อ และบุคคลอืนทีเข ้ามาในวิทยาเขตของโรงเรียนจะได ้รับคําแนะนํ าเกียวกับ
ิ ธิเด็กพอสงั เขป และจะต ้องศก
ึ ษามาตรการของโรงเรียนทีแสดงอยูด
มาตรการปกป้ องสท
่ ้านหลังป้ าย
ประจําตัวผู ้มาติดต่อ

ความปลอดภัยของสภาพแวดล ้อม
การตรวจตราดูแลพืนทีวิทยาเขตของโรงเรียน:
ึ การ
● โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียม
์ ท
ี างเข ้า-ออก 3 จุดสําหรับนักเรียนคุณครู และผู ้มาติดต่อซงมี
ตรวจตราอย่างเข ้มงวดโดยเจ ้าหน ้าทีรักษาความปลอดภัย ทางเข ้า-ออกจุดแรกสําหรับคุณครู
บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนทีโดยสารรถโรงเรียนเท่านัน ทางเข ้า-ออกจุดทีสองสําหรับรับ
-สง่ นักเรียนแผนกอนุบาลเท่านันและจะมีกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดทีแน่นอน จุดทีสามคือทางเข ้า
ึ
ึ
้
หลักของโรงเรียนซงจะเปิ
ดตลอดทังวัน นอกจากนียังมีทางเข ้า-ออกเพิมเติมอีกสองจุดซงจะใช
ิ
สําหรับการขนสง่ สงของขนาดใหญ่
เท่านัน โดยจะถูกล็อคไว ้ตลอดเวลาและสามารถเปิ ดได ้โดย
หน่วยงานรักษาความปลอดภัยเท่านัน จะไม่มจ
ี ด
ุ เข ้า-ออกใดทีจะเปิ ดไว ้โดยไม่มก
ี ารรักษาความ
ปลอดภัย
● ระบบกล ้องวงจรปิ ดชว่ ยเพิมความปลอดภัยในการตรวจตราพืนทีของโรงเรียน พืนทีภายใน
่ งทางเดียวเท่านัน สําหรับผู ้มาติดต่อต ้องมีการตรวจคัดกรองถึง
บริเวณโรงเรียนจะเข ้าได ้ผ่านชอ
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●

่ ผล
จุดประสงค์และตรวจบัตรประจําตัวประชาชน ตลอดจนการตรวจสอบผลทางการแพทย์ (เชน
การตรวจ ATK) เมือจําเป็ น
ึ พยาบาลวิชาชพ
ี ประจําการ และมีการปฏิบต
ทางโรงเรียนมีห ้องพยาบาล ซงมี
ั ต
ิ ามระเบียบการที
ครอบคลุมเข ้มงวดในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน ทังภายในและภายนอก
ึ ษา
วิทยาเขต ในการดูแลรักษาพยาบาลนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตลอดปี การศก

ข ้อกําหนดสําหรับผู ้มาติดต่อ: ผู ้มาติดต่อทุกคนจะต ้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนทีออกโดยหน่วยงาน
ื เดินทางทีถูกต ้องเพือแลกรับป้ ายผู ้มาติดต่อ ผู ้มาติดต่อจะต ้องสวมป้ ายผู ้มา
ราชการและ/หรือหนังสอ
ติดต่อตลอดเวลาและเดินชมภายวิทยาเขตใต ้การดูแลจากบุคลากรของโรงเรียน โดยหลีกเลียงการ
รบกวนการเรียนการสอนนักเรียนทีกําลังดําเนินอยู่ อีกทังผู ้มาติดต่อต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามค่านิยมของโรงเรียน
นานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ และปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าของคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
การประเมินสภาพพืนทีภายในวิทยาเขต: โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียม
์ งุ่ มันทีจะประเมินสภาพพืนทีภายใน
วิทยาเขตทุกไตรมาสในด ้านความปลอดภัยของสภาพแวดล ้อมของโรงเรียน การประเมินแต่ละครังดําเนิน
การโดยคุณครูใหญ่ ผู ้อํานวยการโรงเรียนชาวไทย และผู ้จัดการฝ่ ายอาคารสถานที โดยมีเป้ าหมายเพือ
ี
ิ ธิเด็ก
ระบุปัญหาทีพบและแนวทางแก ้ไขพืนทีของโรงเรียนทีมีความเสยงต่
อการปกป้ องและคุ ้มครองสท
ึ ษาและการท่องเทียวค ้างคืนนอกวิทยาเขต: จะต ้องมีคณ
การทัศนศก
ุ ครูอย่างน ้อยสองคนประจําการใน
ึ
่
กิจกรรมทัศนศกษาหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีอต
ั ราสวนคุณครูตอ
่ นักเรียน 1:10 โดยคุณครูทเข
ี ้าร่วม
กิจกรรมควรมีทงเพศชายและเพศหญิ
ั
งหากเป็ นไปได ้ และบุคลากรทีไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้สงั กัดของโรงเรียน
ึ ษา เว ้นเสย
ี แต่วา่ จะมีหลักฐานแสดงการตรวจ
นานาชาติเบิรค
์ ลียจ
์ ะไม่ได ้รับอนุญาตให ้ดูแลการทัศนศก
สอบประวัตอ
ิ าชญากรรมทีสมบูรณ์ และมีบค
ุ ลากรของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียอ
์ ยูด
่ ้วย บุคลากรทุกคน
ี
ต ้องตระหนักถึงความเสยงทีอาจเกิดขึนในระหว่างกิจกรรมและดําเนินการตามขันตอนเพือลดและ/หรือ
ี
ี
จัดการความเสยงเหล่
านัน จะมีการชแจงต่
อบุคลากรทุกคนทีเข ้าร่วมกิจกรรมก่อนออกเดินทางถึงกลยุทธ์
ี จะมีการเฝ้ าระวังและติดตามตลอดเวลาซงรวมไปถึ
ึ
ในการลดความเสยง
งเวลาพักผ่อนด ้วย นักเรียนจะ
ต ้องได ้รับความยินยอมจากผู ้ปกครองในการเข ้าร่วมกิจกรรมและปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดของกระทรวง
ึ
ศกษาธิการ นักเรียนต ้องแต่งกายด ้วยชุดเครืองแบบของโรงเรียน (ตามความเหมาะสมและความจําเป็ น)
และทราบถึงความคาดหวังของแต่ละกิจกรรมและความคาดหวังของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ จะมีการ
ั เจนให ้กับผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมทราบ มีการกําหนด
ระบุและอธิบายแผนฉุกเฉินและพืนทีนอกขอบเขตทีชด
้ นทีสาธารณะ จะต ้องดําเนินการตาม
จุดรวมตัวและมีการระบุเวลาและข ้อมูลติดต่อบุคลากร เมือมีการใชพื
แนวทางด ้านสุขภาวะ ด ้านความปลอดภัยและด ้านการคุ ้มครองเด็ก โดยจะมีการแจ ้งข ้อมูลข ้างต ้นให ้กับ
นักเรียนและผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมทุกคนรับทราบก่อนการเดินทาง บุคลากรต ้องเข ้าใจถึงบทบาทและความรับ
ผิดชอบของตนทีเกียวข ้องกับการเดินทางและต ้องตกลงทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนจะมี
การแจ ้งหน่วยงานประสานงานของรัฐบาลก่อนการเข ้าเยียมชมสถานทีหากจําเป็ น และนักเรียนไม่ควรจะ
แยกตัวอยูค
่ นเดียวและเดินเตร่ในพืนทีทีไม่คุ ้นเคยโดยเด็ดขาด
ิ านวยความสะดวกภายในโรงเรียน: ในชว่ งเวลาเรียน นักเรียนจะมีบค
สงอํ
ุ ลากรของโรงเรียนคอยตรวจตรา
ึ ษา นักเรียนสามารถใชพื
้ นทีภายในโรงเรียนตามทีได ้รับ
ดูแลตามตารางเวรทีกําหนดไว ้ในชว่ งต ้นปี การศก
อนุญาตโดยมีบค
ุ ลากรคอยดูแลจนถึงเวลา 16:00 น. นักเรียนทีประสงค์จะอยูห
่ ลังเวลา 16.00 น. และไม่
ึ
เกิน 17.00 น. จะต ้องมีบค
ุ ลากรคอยดูแลและแสดงแบบฟอร์มทีลงนามโดยผู ้ปกครองซงอนุ
ญาตให ้บุตร/
ี ประจําโรงเรียน ในการใชห้ ้องออกกําลังกาย
ธิดาอยูใ่ นโรงเรียนนอกเวลาประจําการของพยาบาลวิชาชพ
นักเรียนจะต ้องได ้รับการฝึ กอบรมเกียวกับการใชอุ้ ปกรณ์ในห ้องออกกําลังกายและหลักความปลอดภัย
้
ก่อนการใชงาน
และผู ้ปกครองต ้องลงนามในแบบฟอร์มอนุญาตให ้บุตร/ธิดาของท่านใชห้ ้องออกกําลัง
กายได ้
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การติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาการติดตามผลตามรอบปกติ
โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียจ
์ ะตรวจทานทบทวนมาตรการการปกป้ องของเรากับคณะผู ้บริหารและหน่วย
ึ ษา
กํากับดูแล DSL โดยพิจารณาเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนและประสบการณ์ทคณะทํ
ี
างานได ้รับตลอดปี การศก
นันๆ การปรับเปลียนมาตรการจะพิจารณาตามความจําหรือตามดุลยพินจ
ิ ของคณะทํางานด ้านการปกป้ อง
ิ ธิเด็ก
และคุ ้มครองสท
การวางแผนสําหรับการจัดฝึ กอบรมบุคลากรจะได ้รับการตรวจทานและปรับเปลียนตามความจําเป็ น โดยมี
ิ ธิเด็ก
การทบทวนแผนฝึ กอบรมประจําปี อย่างเป็ นระบบโดยคณะทํางานด ้านการปกป้ องและคุ ้มครองสท

กระบวนการสอบสวนเหตุการณ์
ึ ษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะทบทวนและอภิปรายผล ถึงเหตุการณ์
ในชว่ งท ้ายของแต่ละปี การศก
ทีเกิดขึนตลอดทังปี และถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นันๆ โดยระบุถงึ พัฒนาการและการปรับปรุงทีเกิดขึน
ิ ธิเด็กจะตรวจสอบเหตุการณ์ทงหมดที
คณะทํางานด ้านการปกป้ องและคุ ้มครองสท
ั
รายงานเข ้ามา เพือให ้
แน่ใจว่าขันตอนทังหมดเป็ นไปตามมาตการและนโยบาย และเป็ นไปตามแนวปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี ทสุ
ี ด

ฉบ ับปร ับปรุงล่าสุด: 24 พฤษภาคม 2022
กําหนดการตรวจทานครงต่
ั อไป: พฤษภาคม 2023
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ภาคผนวก
A. ความหมาย
ั ซอน
้ ทีอาจเกิดขึนในชวี ต
การทารุณกรรมเด็ก – การทารุณกรรมเด็กเป็ นปั ญหาร ้ายแรงและซบ
ิ ของ
เด็กและเยาวชน โดยมักเกิดขึนในสภาพแวดล ้อมทีโดดเดียวและตึงเครียด ซงึ จะสง่ ผลกระทบใน
ทางลบต่อผู ้ทีมีความเปราะบางมากทีสุด
้ บายการทารุณกรรมประเภทต่างๆ ทีเด็กหรือเยาวชนไดรั้ บ อาจ
การทารุณกรรมเด็กเป็ นคําทีใชอธิ
เป็ นการบาดเจ็บทางร่างกายโดยไม่ไดตั้ งใจ การละเลย การสร ้างบาดแผลทางใจ การล่วงละเมิด
ทางเพศและการล่วงละเมิดทางอารมณ์ รวมถึงการทําร ้ายจิตใจของเด็กและเยาวชน ซงึ ต ้องการ
่
ความชว่ ยเหลือทีแตกต่างกันและเฉพาะทาง การทารุณกรรมอาจนํ าไปสูความ
ตายหรืออันตรายใน
ระยะยาวต่อความผาสุกทางร่างกายหรืออารมณ์ของเด็กหรือคนหนุ่มสาวในรูปแบบทีร ้ายแรงทีสุด
ั ญาณของการถูกทารุณกรรมอาจเป็ นสญ
ั ญาณทีนํ าไปสูป
่ ั ญหาอืนๆ ได ้
ดังนันควรตระหนักว่าสญ
การทําร้ายร่างกาย – อาจเกียวข ้องกับการทุบตี การเขย่า การจับโยน การวางยาพิษ การกัด การ
เผาหรือการลวก การทําใหจม
้ นํ า การทําใหหายใจ
้
ไม่ออก หรือการกระทําทีก่อใหเกิ
้ ดอันตรายต่อ
ร่างกายของเด็กโดยเจตนา
การทําร้ายทางจิตใจ – การปฏิบต
ั ต่
ิ อเด็กใหเจ็
้ บป่ วยทางอารมณ์อย่างต่อเนือง ซงึ จะทําใหเกิ
้ ดผล
ี ต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก อาจรวมถึงการบอกเด็กว่าพวกเขาไรค่้ าหรือ
ร ้ายแรงและสง่ ผลเสย
ไม่มใคร
ี รัก ตําต ้อยหรือไม่มค่
ี าเพียงพอสําหรับบุคคลอืน พัฒนาการของเด็กทีไม่ตรงตามชว่ งอายุ
ึ หวาดกลัว
หรือเกณฑ์ทีเหมาะสมจะทําใหเด็
้ กรู ้สก
การทําร ้ายทางจิตใจอาจรวมไปถึงการแสวงหา
ประโยชน์หรือการทําใหช้ วี ต
ิ เด็กย่อยยับ การล่วงละเมิดทางอารมณ์อาจเกียวข ้องกับการประทุษร ้าย
ึ
ต่อเด็กทุกประเภท ซงอาจเกิ
ดขึนเมือเด็กอยูเ่ พียงลําพัง
การละเลย – คือความล ้มเหลวอย่างต่อเนืองในการตอบสนองความต ้องการพืนฐานทางร่างกาย
หรือทางจิตใจของเด็ก
ซงึ มีแนวโน ้มว่าจะสง่ ผลกระทบต่อสุขภาพหรือพัฒนาการของเด็กใหเกิ
้ ด
ความบกพร่องอย่างร ้ายแรง
การล่วงละเมิดทางเพศ – เกียวข ้องกับการบังคับหรือล่อลวงใหเด็
้ กมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางเพศ
ั ผัสทางร่างกาย รวมถึง
ไม่ว่าเด็กจะรับรูถึ้ งสงิ ทีเกิดขึนหรือไม่ก็ตาม กิจกรรมอาจเกียวข ้องกับการสม
่
การรุกลําภายในร่างกาย (เชน การข่มขืน) หรือกิจกรรมทางเพศภายนอกร่างกาย การล่วงละเมิดทาง
ื หรือการดูสอ
ื ลามกอนาจารเด็ก หรือสง่ เสริมใหเด็
เพศรวมไปถึงการเข ้าไปเกียวข ้องในการผลิตสอ
้ ก
ประพฤติตนในทางทีไม่เหมาะสมทางเพศ เด็กทีเป็ นผูขาย
้
บริการทางเพศในเชงิ พาณิชย์นับว่าเป็ น
เหยือของการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่วา่ พวกเขาจะคิดว่าตนเองเป็ นเหยือหรือไม่กต
็ าม
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ – หมายถึงการพยายามล่วงละเมิดหรือแสวงผลประโยชน์ต่อผูอื้ น
่ ชวี ต
ทีอยูใน
่ ตําแหน่งทีมีความเปราะบาง หรือไม่มันคง (เชน
ิ บุคคลนันต ้องพึงพาคุณเพือความอยู่
ื หนังสอ
ื เพือใชบริ
้ การรับสง่ หรือ
รอด เพือสว่ นแบ่งของอาหาร เพือการไดไป
้ โรงเรียน เพือการไดซ
้ อ
ื
เพือบริการอืนๆ) โดยเกิดจากพลังอํานาจทีแตกต่างกันหรือเกิดจากความไวเนื
้ อเชอใจ เพือใหได
้ มา
้
ซงึ ประโยชน์ทางเพศ ซงึ รวมไปถึงการเสนอเงินใหหรื
้ อใหผล
้ ประโยชน์ทางสงั คม เศรษฐกิจหรือ
การเมืองเป็ นสงิ แลกเปลียน การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศนันนับรวมถึงการค ้ามนุษย์และการค ้า
ประเวณี
บาดแผลทางจิตใจ – ความเครียดทีกระทบกระเทือนจิตใจในวัยเด็กคือการตอบสนองทางจิตใจ
ึ นผลมาจากการทีเด็กไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ทพรั
และทางร่างกายซงเป็
ี งพรูเข ้ามาได ้ทัน
ประสบการณ์ทพรั
ี งพรูเข ้ามาเหล่านีคือเหตุการณ์ทกระทบกระเทื
ี
อนจิตใจและสร ้างบาดแผลทางใจ
กับเด็ก โดยการสร ้างบาดแผลทางใจมีหลายวิธ ี อาการกระทบกระเทือนทางใจแบบเฉียบพลันคือ
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ั ทีเกิดขึนในสถานทีและชว่ งเวลาหนึง ในทางกลับกันอาการกระทบกระเทือน
ประสบการณ์ระยะสน
ทางใจเรือรัง คือเหตุการณ์ทกระทบกระเทื
ี
อนจิตใจเป็ นชว่ งเวลาหรือระยะเวลาทีนานและต่อเนือง
ทําร้ายต ัวเอง – การกระทําทีจงใจสร ้างความเจ็บปวดให ้กับตัวเอง (บ่อยครังโดยการกรีดหรือเผาบริเวณ
ผิวหนัง) เป็ นกลไกการรับมือกับปั ญหาทางอารมณ์
การทําร้าย/กลนแกล้
ั
งเพือน - การกลันแกล ้งเป็ นการเจตนาใชอํ้ านาจในทางทีผิดอย่างต่อเนือง โดย
ํ ทีตังใจจะก่อให ้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สงั คม
ผ่านพฤติกรรมทางวาจา ทางกาย และ/หรือทางสงั คมซาๆ
และ/หรือจิตใจ การกลันแกล ้งอาจเกียวข ้องกับบุคคลหรือกลุม
่ คนทีใชอํ้ านาจของตนในทางทีผิด กับ
ึ ว่าเหยือไม่สามารถหยุดยังหรือขัดขืนการกลันแกล ้งไม่ให ้เกิดขึนได ้
บุคคลหนึงหรือหลายคนทีรู ้สก
การกลนแกล้
ั
งทางอินเทอร์เน็ ต – การกลันแกล ้งทางอินเทอร์เน็ ตสามารถเกิดขึนได ้ทาง SMS,
ั หรือผ่านโซเชย
ี ลมีเดีย กระดานข่าว หรือเกม ซงสาธารณชน
ึ
ข ้อความ การกลันแกล ้งผ่านแอปพลิเคชน
สามารถเข ้าไปอ่าน เข ้าไปมีสว่ นร่วม หรือแบ่งปั นเนือหาได ้ การกลันแกล ้งทางอินเทอร์เน็ ตรวมถึงการสง่
ข ้อความ การโพสต์ หรือแชร์เนือหาในเชงิ ลบทีเป็ นอันตราย เป็ นข ้อความเท็จ หรือข ้อความทีไม่เป็ นมิตร
ต่อบุคคลอืน อาจรวมถึงการแบ่งปั นข ้อมูลสว่ นบุคคลหรือข ้อมูลลับของบุคคลอืน ทีอาจก่อให ้เกิดความ
อับอายขายหน ้า
ั พันธ์ทาง
พฤติกรรมการเข้าหาเด็กเพือล่วงละเมิดทางเพศ – ผู ้ใหญ่ทีผูกมิตรและสร ้างความสม
ิ ในครอบครัว เพือลดการยับยังชงใจของเด็
ั
อารมณ์รว่ มกับเด็กและบางครังกับสมาชก
กโดยมีวต
ั ถุประสงค์
้
่
เพือล่วงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมการเข ้าหาเด็กยังถูกใชเพือหลอกล่อผู ้เยาว์ให ้เข ้าสูธรุ กิจทีผิดกฎหมาย
่ การค ้าแรงงานเด็ก การค ้าประเวณีเด็ก การค ้ามนุษย์ผา่ นอินเตอร์เน็ ต หรือการผลิตสอลามก
ื
ต่างๆ เชน
อนาจารของเด็ก
การรายงานข้อมูลตามคําสงั – บุคคลใดก็ตามทีทํางานกับประชากรกลุม
่ เปราะบาง ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
ื
กฎหมาย โดยการแจ ้งหน่วยงานทีเหมาะสมในทุกกรณี หากพวกเขามีเหตุผลทีเชอได
้ว่าเด็กกําลังถูก
ทารุณกรรมหรือถูกทอดทิง หรือในบ ้านเด็กมีสถานภาพทีอาจสง่ ผลให ้เกิดการล่วงละเมิดหรือถูกทอดทิง

มาตรการคุ ้มครองเด็กนีจัดทําขึนโดยใชรู้ ปแบบตามนโยบายคุ ้มครองเด็กทีพัฒนาโดย
ChildSafeguarding.com (http://childsafeguarding.com) และ 112 Safeguarding
(http://112safeguarding.com).
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