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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. 
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 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  Details  Last contact made 

 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  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 
 abused children:  link 

 23/11/2018 
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 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 
 (CPCR) 

 Bangkok at (02-4121196 / 02-4120736) 

 ECPAT Interna�onal 

 328/1 Phaya Thai Road 

 Bangkok 10400, Thailand 

 Tel: + 66 (0) 2 215 3388 ext. 190 Fax: + 66 
 (0) 2 215 8272  www.ecpat.net 

 The Prachabodi Centre  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  ). 

 18 

https://en.wikipedia.org/wiki/Child_sexual_abuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_prostitution
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_prostitution
https://en.wikipedia.org/wiki/Cybersex_trafficking
http://childsafeguarding.com/
http://112safeguarding.com/


 คูม่อืมาตรการเพื�อการคุม้กนัความปลอดภยัของนกัเรยีน 

 โดย 

 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์
 123 ถนนเทพรัตน, บางนา, กรงุเทพมหานคร 10260 

 02 747 4788 
 https://www.berkeley.ac.th/ 

 ฉบบัปรับปรงุลา่สดุ: 24 พฤษภาคม 2022 

 กําหนดการตรวจทานครั�งตอ่ไป: พฤษภาคม 2023 

 19 



 สารบญั 

 ขอ้ตกลงตามมาตรการเพื�อการคุม้กนัความปลอดภยัของนักเรยีน  21 
 บทนํา  21 
 หนา้ที�และความรับผดิชอบ  23 
 กระบวรการดา้นเอกสารและการรักษาความลบั  26 
 ขั �นตอนการรายงานเหตแุละกระบวนการตอบสนองตอ่เหตกุารณ ์  26 
 การกํากบัดแูลบคุลากร  31 
 การฝึกอบรม  31 
 ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม  32 
 การตดิตามและประเมนิผล  34 
 ภาคผนวก  36 

 20 



 ขอ้ตกลงตามมาตรการเพื�อการคุม้กนัความปลอดภยัของนกัเรยีน 

 คา่นยิมหลกัและวสิยัทศันข์องโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีนั์�นมุง่เนน้ใหบ้คุลากรของโรงเรยีนและทกุ 
 ครอบครัว  ปฏบิตั ิ ตาม  มาตรการ  เพื�อ  การ  คุม้  กนั  ความ  ปลอดภยั  ที�  เกี�ยว  ขอ้  กบั  สขุภาพ  ความ  ปลอดภยั  และ  การ 
 ดแูล  สวสัดภิาพ  ของ  นักเรยีน  ที�  เขา้  เรยีน  ที�  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์  โรงเรยีน  ของ  เรา  รับรอง  และ  ปฏบิตั ิ
 ตาม  แนวทาง  ที�  กําหนด  ไว ้ โดย  UNICEF  และ  อนุสญัญา  วา่  ดว้ย  สทิธ ิ เด็ก  :  Convention  on  the  Rights  of 
 the  Child  (CRC)  ซึ�ง  ประเทศไทย  ได ้ ลง  นาม  รับรอง  และ  ตรา  พระ  ราช  บญัญัต ิ คุม้ครอง  สทิธ ิ เด็ก  พ  .  ศ  .  2546 
 เพื�อ  เป็น  ที�  พึ�ง  พงิ  ให ้ กบั  เด็ก  ที�  ประสบ  ปัญหา  การ  ลว่ง  ละเมดิ  หรอื  ถกู  ละเลย  ใน  ทกุ  ดา้น  ของ  ชวีติ  บคุลากร  ของ 
 โรงเรยีนและสมาชกิในชมุชนโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีม์ุง่มั�นที�จะสรา้งสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัและ 
 เสรมิ  สรา้ง  สวสัดภิาพ  ที�  ด ี ให ้ กบั  นักเรยีน  โดย  ไม ่ คํานงึ  ถงึ  เพศ  เชื�อ  ชาต ิ  ศาสนา  หรอื  ความ  สามารถ  ตาม  ปัก  เจ 
 กบคุคลของนักเรยีน 

 บทนํา 
 เราเชื�อมั�นวา่โรงเรยีนเป็นสถาบนัที�มบีทบาทสําคญัในสงัคมที�มฐีานะหนา้ที�ปกป้องพทิกัษ์เด็ก โรงเรยีน 
 จําเป็นที�จะตอ้งตรวจสอบเพื�อใหแ้น่ใจวา่เด็กทกุคนที�อยูภ๋ายใตก้ารดแูลของโรงเรยีนมสีภาพแวดลอ้มที� 
 มั�นคงและปลอดภยั เพื�อใหเ้ด็กเตบิโตและพัฒนาไดอ้ยา่งเหมาะสมทั �งที�บา้นและที�โรงเรยีน บคุลากร 
 ทางการศกึษาและบคุลากรทา่นอื�นๆ ที�ทํางานงานภายในโรงเรยีนมหีนา้ที�ในการสอดสอ่งดแูลและสรา้ง 
 ปฏสิมัพันธก์บัเด็ก ซึ�งอาจชว่ยระบไุดว้า่เด็กคนใดที�ตอ้งการความชว่ยเหลอืหรอืความคุม้ครอง ดว้ยเหตนุี� 
 บคุลากรทกุคนจงึมหีนา้ที�ทางจรยิธรรมและวชิาชพีในการชว่ยระบตุวัเด็กที�ตอ้งการความชว่ยเหลอืและ 
 ความคุม้ครอง โดยจะตอ้งปฏบิตัติามลําดบัขั �นตอนเพื�อใหแ้น่ใจวา่เด็กและครอบครัวไดรั้บประโยชนใ์น 
 การเขา้ถงึบรกิารดา้นตา่งๆ ที�จําเป็นเพื�อชว่ยในการแกไ้ขสถานการณท์ี�อาจะเกดิขึ�นและกอ่ใหเ้กดิการลว่ง 
 ละเมดิหรอืละเลยเด็ก 

 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีม์ุง่เนน้ที�จะสรา้งสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสมและปลอดภยัเพื�อชว่ยสนับสนุน 
 นักเรยีนที�อาจจะะประสบปัญหาการลว่งละเมดิหรอืถกูละเลยในทกุดา้นของชวีติ โรงเรยีนนานาชาตเิบริ ์
 คลยีต์ระหนักดถีงึความรับผดิชอบในการพทิกัษ์ดแูลสทิธเิด็ก จงึมวีตัถปุระสงคใ์นการจัดทําคูม่อืเพื�อ 
 ชี�แจงมาตรการและขั �นตอนในการคุม้กนัความปลอดภยัและสทิธขิองนักเรยีน ดงันี� 

 ●  คุม้ครองเด็กและเยาวชนทกุคนที�เขา้ศกึษาที�โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์
 ●  ในทกุปีการศกึษาโรงเรยีนจะแจง้มาตรการคุม้กนัความปลอดภยัและสทิธขิองนักเรยีนใหแ้กท่า่น 

 ผูป้กครองและผูส้มคัรเขา้เรยีนทกุคน และแจง้มาตรการดงักลว่ใหก้บันักเรยีนทกุคน 
 ●  จัดใหม้กีารอบรมแกบ่คุลากรของโรงเรยีนทกุคน 
 ●  เขม้งวดในการดําเนนิการจา้งงานคณุครแูละบคุลากรของโรงเรยีน เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรการ 

 คุม้ครองสทิธเิด็กอยา่งเครง่ครัด 
 ●  ตรวจทานขั �นตอนดําเนนิการและมาตรการคุม้ครองสทิธเิด็กเป็นประจําทกุปี เพื�อใหเ้กดิ 

 ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 

 บรบิทของโรงเรยีน 

 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีป์รารถนาที�จะเห็นนักเรยีนทกุคนเรยีนรูภ้ายในสภาพแวดลอ้มที�มั�นคงและ 
 ปลอดภยั  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์ ทกุ  คน  ตอ้ง  ปฏบิตั ิ ตน  ตาม  คาด  หวงั  ของ  โรงเรยีน  โดย  ม ี
 ความ  ซื�อสตัย ์ สจุรติ  ให ้ ความ  สําคญั  กบั  สวสัดภิาพ  ที�  ด ี ของ  นักเรยีน  เป็น  ลําดบั  แรก  และ  เป็น  ลําดบั  สําคญั 
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 สงูสดุ  มาตรการ  นี�  ม ี ผล  บงัคบั  ใช ้ กบั  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  นักเรยีน  แขก  ของ  โรงเรยีน  ผู ้ เขา้  มา  เยี�ยม  ชม 
 โรงเรยีน  และ  บคุคล  ที�  ทํางาน  ภาย  ใต ้ สงักดั  ของ  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์ ทกุ  ทา่น  คณะ  ผู ้ บรหิาร  ของ 
 โรงเรยีนจะพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อใหแ้น่ใจวา่ภายในรั �ววทิยาเขตของโรงเรยีนและภายในหอ้งเรยีน 
 ออนไลน ์ จะ  ม ี สภาพ  แวดลอ้ม  ที�  ปลอดภยั  สําหรับ  นักเรยีน  ทกุ  คน  โดย  ไม ่ คํานงึ  ถงึ  เพศ  เชื�อ  ชาต ิ  ถิ�น  กําเนดิ 
 หรอืปัจจัยอื�นๆ 

 คํา  จํากดั  ความ  ของ  คํา  วา่  ’  บคุลากร  โรงเรยีน  ’  ใน  ที�  นี�  หมาย  ถงึ  เจา้  หนา้ที�  ของ  โรงเรยีน  คณะ  กรรมการ  บรหิาร 
 โรงเรยีน  อาสา  สมคัร  และ  บคุคล  อื�นๆ  ที�  ทํางาน  รว่ม  กบั  นักเรยีน  คํา  วา่  ‘  โรงเรยีน  ’  หมาย  ถงึ  โรงเรยีน  นานา  ชา 
 ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์ ใน  ทกุ  ภาค  สว่น  ซึ�ง  รว่ม  ไป  ถงึ  กจิกรรม  ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั  โรงเรยีน  เชน่  กจิกรรม  ทศันศกึษา  หรอื 
 กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูรตา่งๆ 

 ขอบเขตของมาตรการ 

 บคุลากรของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีท์กุคนจะตอ้งรายงานเหตกุารณท์ี�น่าสงสยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการลว่ง 
 ละเมดิ  หรอื  ละเลย  เด็ก  เมื�อ  ใด  กต็าม  ที�  บคุลากร  ทา่น  นั�น  ม ี ขอ้  สงสยั  ตาม  สมควร  ที�  จะ  เชื�อ  วา่  เด็ก  ม ี ความ  เสี�ยง  ที� 
 จะ  ได ้ รับ  ความ  ทกุข ์ ทรมาน  ถกู  ลว่ง  ละเมดิ  หรอื  ถกู  ทอด  ทิ�ง  การ  รายงาน  และ  ตดิตาม  เหตกุารณ ์ ที�  น่า  สงสยั  วา่ 
 จะเกดิการทารณุกรรมเด็กหรอืการละเลยเด็กจะดําเนนิการตามระเบยีบขั �นตอนที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการคุม้ 
 กนั  ความ  ปลอดภยั  และ  สทิธ ิ ของ  เด็ก  ฉบบั  นี�  นอกจาก  นี�  กรณี  ที�  ตอ้ง  สงสยั  วา่  ม ี การ  ลว่ง  ละเมดิ  เด็ก  หรอื  การ 
 ละเลย  เด็ก  จะ  ตอ้ง  ม ี การ  รายงาน  ไป  ยงั  หวัหนา้  งาน  ที�  ม ี ตําแหน่ง  เหมาะ  สม  รายงาน  ตอ่  สถาน  กงสลุ  ใน 
 ประเทศไทย  รายงาน  ตอ่  หน่วย  งาน  คุม้ครอง  เด็ก  ที�  เหมาะ  สมใน  ประเทศ  ซึ�ง  เป็น  ภมูลํิาเนา  ของ  เด็ก  และ  /  หรอื 
 รายงานตอ่หน่วยงานทอ้งถิ�น 

 ใน  การ  ลง  ทะเบยีน  เด็ก  เพื�อ  เขา้  เรยีน  ที�  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์  ผู ้ ปกครอง  ตกลง  ที�  จะ  ให ้ ความ  รว่ม  มอื  กบั 
 ทางโรงเรยีนและปฏบิตัติามระเบยีบการและมาตรการที�ทางโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีไ์ดกํ้าหนดไว ้
 ชมุชนของเราใหค้ณุคา่กบัความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีนและผูป้กครองเป็นหลกัเพื�อใหเ้กดิความปลอดภยั 
 และ  สวสัดภิาพ  ที�  ด ี ของ  เด็ก  ทกุ  คน  อยา่ง  แทจ้รงิ  ดว้ย  เหต ุ นี�  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์ จงึ  ยดึถอื  มาตรการ  คุม้ 
 กนั  ความ  ปลอดภยั  และ  สทิธ ิ ของ  เด็ก  เป็น  บรรทดัฐาน  ที�  รับรอง  วา่  นักเรยีน  ที�  ศกึษา  อยู ่ ที�  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ
 เบริค์ลยีจ์ะไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรตติลอดเวลา 

 มาตรการ  นี�  เป็น  สว่น  หนึ�ง  ของ  หลกัสตูร  การ  ศกึษา  ของ  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์  และ  เป็น  สว่น  หนึ�ง  ของ 
 ความ  รับ  ผดิ  ชอบ  ของ  โรงเรยีน  ที�  จะ  ให ้ ความ  รู ้ แก ่ นักเรยีน  ดแูล  ปกป้อง  นักเรยีน  เพื�อ  ให ้ นักเรยีน  ได ้ พัฒนา 
 ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัของโรงเรยีน โดยโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี:์ 

 ●  สอนบทเรยีนที�เหมาะสมกบัชว่งวยัเพื�อชว่ยใหเ้ด็กเขา้ใจถงึความปลอดภยั, 
 ความตอ้งการของตนเองและสทิธทิี�ตนพงึม ี

 ●  จัดเตรยีมสื�อและเอกสารตา่งๆ แกท่า่นผูป้กครองเพื�อชว่ยใหท้า่นเขา้ใจหลกัสตูร 
 มาตรการและระเบยีบการของโรงเรยีนใหด้ยี ิ�งขึ�น 

 ●  จัดอบรมบคุลากรของโรงเรยีนทกุคน ในทกุปี เพื�อใหท้กุคนรับทราบและ 
 รายงานปัญหาการลว่งละเมดิและการละเลยเด็ก 

 ●  รัดกมุในขั �นตอนการดําเนนิการจา้งบคุลากรของโรงเรยีนเพื�อความปลอดภยั 
 สงูสดุของเด็ก 

 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีทํ์างานรว่มกบัผูป้กครองเพื�อใหแ้น่ใจวา่นักเรยีนของเราทกุคนปลอดภยัและม ี
 ความ  รู ้ เกี�ยว  กบั  สทิธ ิ และ  ความ  รับ  ผดิ  ชอบ  ของ  ตนเอง  และ  ตอ่  ผู ้ อื�น  เพื�อ  ให ้ พวก  เขา  สามารถ  เตบิโต  และ  เรยีน  รู ้
 โดยปราศจากความกลวัในสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัและเกื�อหนุน 
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 คําศพัทแ์ละคําจํากดัความที�เกี�ยวขอ้ง 

 Child Safeguarding หรอืการปกป้องดแูลเด็ก  เป็นมาตรการ  เชงิรกุที�ใชเ้พื�อป้องกนัอนัตราย 

 Child Protection หรอืการคุม้ครองเด็ก  เป็นขั �นตอนและ  การดําเนนิการ ในการตอบสนองตอ่ 
 เหตกุารณล์ว่งละเมดิเด็ก 

 สามารถดเูพิ�มเตมิไดท้ ี� ภาคผนวก A 

 หนา้ที�และความรับผดิชอบ 

 การคุม้ครอง การสง่เสรมิสวสัดภิาพของเด็กนักเรยีนและปกป้องพวกเขาจากการถกูลว่งละเมดิและ 
 อนัตรายเป็นความรับผดิชอบรว่มกนั โดยขึ�นอยูก่บัการทํางานรว่มกนัระหวา่งบคุลากรทกุคนของโรงเรยีน 
 นานาชาตเิบริค์ลยี ์ซึ�งทกุคนมหีนา้ที�ดแูลในการรายงานขอ้สงสยัหากพบวา่เด็กอาจถกูทารณุกรรมหรอื 
 โดนทํารา้ย 

 หลกัการโดยทั�วไปคอืตอ้งรายงานขอ้สงสยัหรอืขอ้กงัวลโดยเปิดเผยทั �งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัการปกป้อง 
 ดแูลและการคุม้ครองเด็ก จะตอ้งเป็นผูฟั้งที�ดหีากเด็กนักเรยีนประสบปัญหาหรอืตอ้งการขอความชว่ย 
 เหลอื โดยตอ้งรายงานเหตกุารณท์ี�เด็กถกูลว่งละเมดิหรอืถกูทอดทิ�งโดยเร็วที�สดุ 

 หนา้ที�กาํกบัดแูล 

 โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์ มหีนา้  ที�  ดแูล  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  โดย  การ  สรา้ง  สภาพ  แวดลอ้ม  ใน  การ  ทํางาน 
 ที�  ปลอดภยั  และ  ให ้ คํา  แนะนํา  เกี�ยว  กบั  วธิ ี การ  ทํางาน  ที�  ปลอดภยั  หาก  บคุลากร  ทา่น  ใด  หรอื  สมาชกิ  ใน  ชมุ  ชน 
 เบริค์ลยีท์า่นใดมขีอ้กงัวลเกี�ยวกบัมาตรการคุม้ครองเด็กวา่มปีระสทิธภิาพที�ไมค่รอบคลมุเพยีงพอหรอืไม ่
 ได ้ รับ  การ  ปฏบิตั ิ ตาม  ขอ้  บงัคบั  ใน  มาตรการ  ขา้ง  ตน้  ขอ  ให ้ ทา่น  ตดิตอ่  คณะ  ผู ้ บรหิาร  ของ  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ
 เบริค์ลยีเ์พื�อแจง้ขอ้กงัวลเหลา่นั�น 

 หนา้ที�ดงัตอ่ไปนี�คอืสิ�งที�ทางโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีค์าดหวงัจากบคุลากรของโรงเรยีนใหป้ฏบิตัติาม 
 เป็น  อยา่ง  นอ้ย  ที�สดุ  ใน  การ  ปกป้อง  และ  คุม้ครอง  เด็ก  นักเรยีน  ของ  โรงเรยีน  ความ  คาด  หวงั  ที�  ระบ ุ ดงั  ตอ่  ไป  นี�  ม ี
 ขึ�นสําหรับบคุลากรของโรงเรยีนโดยจดุมุง่หมายเพื�อสนับสนุนปกป้องและคุม้ครองเด็กนักเรยีน: 

 1.บคุลากรทกุคนตอ้งเขา้ใจและปฏบิตัติามขั �นตอนและระเบยีบการของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ล ี
 ย ์เพื�อสง่เสรมิและคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กเป็นสิ�งสําคญั 

 2  .  หาก  บคุลากร  ทา่น  ใด  ม ี ความ  กงัวล  เกี�ยว  กบั  สวสัดภิาพ  ของ  นักเรยีน  หรอื  หาก  นักเรยีน  เปิด  เผย  วา่ 
 กําลงั  ประสบ  ปัญหา  การ  ลว่ง  ละเมดิ  หรอื  เปิด  เผย  ขอ้มลู  ที�  เป็น  เหต ุ ให ้ เกดิ  ความ  กงัวล  ทา่น  จะ  ตอ้ง 
 พดูคยุกบับคุคลที�ไดรั้บมอบหมายในการกํากบัดแูลเพื�อสง่ตอ่ขอ้มลูโดยเร็วที�สดุ 

 3  .  ขอ้  กงัวล  หรอื  ขอ้  รอ้ง  เรยีน  ใด  กต็าม  ที�  ม ี นัย  สําคญั  ที�  ผู ้ ปกครอง  ผู ้ ดแูล  หรอื  สมาชกิ  ใน  ชมุ  ชน  เบริ ์ คล ี
 ยไ์ดแ้จง้ตอ่บคุลากรของโรงเรยีน  จะถกูสง่เรื�องตอ่ไปยงัผูบ้รหิารระดบัสงูของโรงเรยีน 

 4.บคุลากรและทมีงานทกุภาคสว่นจะตอ้งเฝ้าตดิตามและทบทวนหลกัการปฏบิตัขิองตนเอง 
 อยา่ง  ตอ่  เนื�อง  เพื�อ  ให ้ เด็ก  นักเรยีน  ปลอดภยั  และ  ปฏบิตั ิ ตาม  คํา  แนะนํา  ฉบบั  ลา่สดุ  ที�ทาง  โรงเรยีน  จัด 
 ทํา (รวมถงึขอ้กําหนดของกฎหมายไทย) 

 5  .  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  จะ  ตอ้ง  ไม ่ นัด  พบปะ  กบั  เด็ก  นักเรยีน  นอก  รั �ว  โรงเรยีน  (  ซึ�ง  รวม  ถงึ  ไป  ถงึ  การ 
 สอนพเิศษ) โดยไมไ่ดรั้บการอนุมตัเิป็นรายกรณีจากหวัหนา้หน่วยงาน 

 6  .  ใน  สถานการณ ์ ที�  ตอ้ง  อยู ่ แบบ  ตวั  ตอ่  ตวั  กบั  เด็ก  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  จะ  ตอ้ง  คํานงึ  ถงึ  ความ 
 ประพฤต ิ ของ  ตน  อยา่ง  เครง่ครัด  โดย  ม ี ความ  เป็น  มอื  อาชพี  และ  พยายาม  อยู ่ ใน  บรเิวณ  ที�  บคุคล  อื�น 
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 สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 7  .  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  จะ  ตอ้ง  หลกี  เลี�ยง  การ  สมัผัส  ทาง  กายภาพ  ที�  อาจ  ทําให ้ เด็ก  นักเรยีน  ผู ้
 ปกครอง  หรอื  ผู ้ สงัเกตการณ ์ เกดิ  การ  เขา้ใจ  ผดิ  และ  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  จะ  ตอ้ง  คํานงึ  ถงึ  ความ  ออ่น 
 ไหวทางวฒันธรรม 

 8  .  เมื�อ  ตอ้ง  จัดการ  กบั  พฤตกิรรม  ตา่งๆ  ของ  นักเรยีน  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  จะ  ตอ้ง  ไม ่ แก ้ ปัญหา  โดย 
 ใชก้ายภาพ หรอือารมณ ์

 9  .  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  ตอ้ง  หลกี  เลี�ยง  พฤตกิรรม  ทาง  เพศ  ที�  แอบแฝง  หรอื  เปิด  เผย  เมื�อ  ทํางาน  รว่ม 
 กบันักเรยีน 

 10  .  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  หา้ม  สื�อสาร  โดย  สว่น  ตวั  กบั  นักเรยีน  ผา่น  การ  สง่  ขอ้ความ  อเีมล ์ สว่น  ตวั 
 Facebook  Twitter  สื�อ  อเิล็กทรอนกิส ์  หรอื  โซ  เชยี  ลม ี เดยี  รปู  แบบ  อื�น  ที�  คลา้ยคลงึ  กนั  ใน  ขณะ  ที� 
 เด็ก  หรอื  เยาวชน  ยงั  ดํารง  สถานะ  นักเรยีน  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์ ขอ้  ปฏบิตั ิ นี�  จะ  ได ้ รับ  การ  ยกเวน้ 
 นี�หากไดรั้บการอนุมตัอิยา่งชดัเจนจากผูบ้รหิารระดบัสงู 

 11  .  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  จะ  ตอ้ง  เกบ็  ขอ้มลู  ที�  ละเอยีด  ออ่น  เกี�ยว  กบั  เด็ก  นักเรยีน  ไว ้ เป็น  ความ  ลบั  แต ่
 จะรายงานขอ้กงัวลเกี�ยวกบัการปกป้องและคุม้ครองสทิธเิด็กไปยงับคุคลที�เหมาะสม 

 12  .  บคุลากร  ของ  โรงเรยีน  จะ  ตอ้ง  ไม ่ ใช ้ สิ�ง  อํานวย  ความ  สะดวก  ของ  นักเรยีน  (  เชน่  หอ้งนํ�า  หอ้ง 
 เปลี�ยนเสื�อผา้) ในลกัษณะที�อาจสง่ผลกระทบตอ่สวสัดภิาพของเด็กนักเรยีน 

 13  .  คณุคร ู ที�  มหีนา้  ที�  รับ  ผดิ  ชอบ  ใน  การ  กํากบั  ดแูล  กจิกรรม  จะ  ตอ้ง  อยู ่ กบั  นักเรยีน  ทกุ  คน  เมื�อ  สิ�น  สดุ 
 กจิกรรม  จนกวา่  นักเรยีน  ทกุ  คน  จะ  เดนิ  ทาง  กลบั  บา้น  หา้ม  ปลอ่ย  ให ้ นักเรยีน  อยู ่ ตาม  ลําพัง  ขณะ  รอ  รถ 
 มารับกลบับา้น 

 14  .  ผู ้ ปกครอง  จะ  ตอ้ง  ตระหนัก  ถงึ  การ  เดนิ  ทาง  ทั �งหมด  ที�  อยู ่ นอก  เหนอื  วทิยาเขต  ของ  โรงเรยีน  ไม ่ วา่ 
 จะการเดนิทางนั�นๆ จะอยูใ่นระหวา่งเวลาเรยีนหรอืนอกเวลาเรยีนปกต ิ

 ผูม้หีนา้ที�รบัผดิชอบ 

 การปกป้องและคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กเป็นหนา้ที�ขอ  งผูใ้หญ ่ ทกุคน  ที�มปีฏสิมัพันธก์บัเด็ก 
 นักเรยีนโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์ผูใ้หญท่กุคนตอ้งรูว้ธิตีอบสนองหากเกดิสถานการณต์อ้ง 
 สงสยัวา่มกีารลว่งละเมดิและการละเลยเด็ก จะตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการในการรายงานกรณี 
 ตอ้งสงสยัตอ่บคุคลที�เกี�ยวขอ้ง และมกีารกําหนดบทบญัญัตพิเิศษเพื�อสนับสนุนการสื�อสารเมื�อ 
 ตอ้งสนทนากบัเด็กนักเรยีนที�มปัีญหาในการสื�อสาร 

 ความรับผดิชอบตามตําแหน่งของสมาชกิในชมุชน 

 ผูอํ้านวยการโรงเรยีนและคณุครใูหญ ่
 หวัหนา้สงูสดุขององคก์รที�กําหนดยทุธศาสตรก์ารคุม้ครองเด็ก ผา่นการปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รและ 
 กําหนดทศิทางของคณะผูบ้รหิารโรงเรยีน ตําแหน่งนี�จะมหีนา้ที�ตดัสนิใจในขั �นตอนสดุทา้ยเกี�ยวกบัการ 
 ดําเนนิการ โดยจะรายงานตอ่เนื�องไปยงัหน่วยงานระดบัสงูที�มคีวามเกี�ยวขอ้งและเหมาะสม 

 หวัหนา้หน่วยกํากบัดแูลดา้นการปกป้องและคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กที�ไดรั้บการแตง่ตั �ง (DSL) 
 หวัหนา้หน่วยงานจะนี�เป็นบคุลากรที�คณุครคูวรตดิตอ่ในการเปิดเผยขอ้มลูที�ละเอยีดออ่นเกี�ยวกบัอนัตราย 
 ที�เกดิขึ�นตอ่นักเรยีน บทบาทหนา้ที�ของคณุครทูี�ปรกึษาของโรงเรยีนจะเชื�อมโยงกบัความรับผดิชอบของ 
 หวัหนา้หน่วยกํากบัดแูลดา้นการปกป้องและคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กที�ไดรั้บการแตง่ตั �ง และคณุครหูวัหนา้ 
 ระดบั 
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 บคลากรของโรงเรยีน 
 บคุลากรของโรงเรยีน ผูรั้บเหมา และพนักงานทกุคนในวทิยาเขตของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์ได ้
 รับคําสั�งใหร้ายงานเหตกุารณห์รอืขอ้กงัวลใดๆ กต็ามตอ่หวัหนา้หน่วยกํากบัดแูลดา้นการปกป้องและ 
 คุม้ครองสวสัดภิาพเด็ก  โดยสามารถรายงานผลผา่นแบบฟอรม์  ฉบบันี� 

 นักเรยีน 
 นักเรยีนจะไดรั้บคําแนะนําเกี�ยวกบัสทิธขิองตนเองในระหวา่งบทเรยีนในชั �นเรยีนทั �งระดบัมธัยมศกึษาและ 
 ประถมศกึษา นักเรยีนตอ้งทําความเขา้ใจวา่พวกเขามสีทิธใินการอยูภ่ายในสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั 
 และสามารถขอความชว่ยเหลอืไดห้ากนักเรยีนตอ้งการ 

 ผูป้กครอง 
 ผูป้กครองและสมาชกิในครอบครัวจะแบง่ปันขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการปกป้องและดแูลนักเรยีนกบัทาง 
 โรงเรยีน เขา้รว่มกจิกรรมสมัมนาของโรงเรยีน และรับทราบมาตรการและนโยบายที�โรงเรยีนแจง้ขอ้มลูให ้
 ทา่น ผูป้กครองจะทํางานรว่มกบัโรงเรยีนเพื�อใหแ้น่ใจวา่การคุม้ครองและความปลอดภยัของเด็กเป็นสิ�ง 
 สําคญัที�สดุ 

 หนา้ที�ของหวัหนา้หนว่ยกาํกบัดแูลดา้นการปกป้องและคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กที� 
 ไดร้บัการแตง่ต ั�ง (DSL) 
 หนา้ที�ของหวัหนา้หน่วยกํากบัดแูลดา้นการปกป้องและคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กที�ไดรั้บการแตง่ตั �ง (DSL) 
 ของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์จะเชื�อมโยงกบัคณุครแูผนกสนับสนุนการศกึษานักเรยีนหรอืคณุครทูี� 
 ปรกึษาของโรงเรยีน เชน่เดยีวกบัคณุครหูวัหนา้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  DSL มหีนา้ที�ความ 
 รับผดิชอบในการตดิตามรายงานการละเมดิผา่นชอ่งทางที�เหมาะสม และเพื�อใหแ้น่ใจวา่สมาชกิทกุคนใน 
 ชมุชนปฏบิตัติามมาตรการคุม้ครองสทิธเิด็ก 

 หวัหนา้หน่วยกํากบัดแูลดา้นการปกป้องและคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กที�ไดรั้บการแตง่ตั �ง (DSL) 
 จะเป็นผูกํ้ากบัดแูลของ: 
 คณุครทูี�ปรกึษาดา้น SEL 
 คณุครหูวัหนา้ระดบัชั �นประถมศกึษา 
 คณุครหูวัหนา้ระดบัชั �นมธัยมศกึษา 

 หวัหนา้หน่วยกํากบัดแูลดา้นการปกป้องและคุม้ครองสวสัดภิาพเด็ก มหีนา้ที�รับผดิชอบดงันี�: 

 ●  มคีวามพรอ้มใหบ้คุลากรโรงเรยีนทกุคนเขา้พบเพื�อหารอืเกี�ยวกบัประเด็นหรอืขอ้กงัวลดา้นการ 
 ดแูลและป้องกนัภยัตา่งๆ 

 ●  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กรณีที�น่าสงสยัเกี�ยวกบัสวสัดภิาพเด็กหรอืกรณีเกดิการลว่งละเมดิและการ 
 ละเลยเด็กที�เกดิขึ�นจรงิ จะถกูสง่เรื�องตอ่ไปยงัหน่วยงานที�เหมาะสม  หวัหนา้หน่วยกํากบัดแูล 
 DSL จะรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐานเพิ�มเตมิหากมคีวามจําเป็น 

 ●  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บคุลากรทกุคนไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเต็มที�ในการป้องกนัและดแูล 
 สวสัดภิาพเด็ก รวมไปถงึรูว้ธิสีงัเกตและวธิแีจง้หากเกดิขอ้กงัวล 

 ●  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มรีะบบการรายงานขอ้กงัวลและมรีะบบการบนัทกึที�เหมาะสมสําหรับขั �นตอน 
 การป้องกนัและดแูลสทิธเิด็ก 

 ●  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มาตรการตา่งๆ และขั �นตอนการป้องกนัและดแูลสทิธเิด็กมกีารตรวจทาน 
 และปรับปรงุขอ้มลูตามคําแนะนําทางกฎหมายใหเ้ป็นฉบบัลา่สดุอยูเ่สมอ และสมาชกิทกุคนใน 
 ชมุชนที�มหีนา้ที�ปกป้องและดแูลสทิธเิด็ก ไดรั้บการแจง้รายละเอยีดที�ปรับปรงุใหมอ่ยูเ่สมอ 

 ●  สื�อสารกบัครอบครัวของนักเรยีนเกี�ยวกบัมาตรการและขั �นตอนตา่งๆ ของโรงเรยีน ตลอดจนให ้
 ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักรณีเกดิขอ้กงัวล หรอืใหคํ้าแนะนะอา้งองิตามความเหมาะสม 

 ●  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีม์ขีั �นตอนการจัดจา้งบคุลากรที�ปลอดภยัเพยีงพอ 
 ●  ตอ้งมคีวามตระหนักถงึเด็กที�ตอ้งการการปกป้องและดแูลสทิธแิบบเฉพาะและเด็กที�อยูใ่นกลุม่ที� 

 มคีวามเปราะบาง 
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 กระบวนการดา้นเอกสารและการรักษาความลบั 

 การบนัทกึกรณีขอ้กงัวลดา้นการคุม้ครองและสวสัดภิาพเด็กที�มคีวามถกูตอ้งและเป็นขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนั 
 นั�นเป็นสิ�งสําคญัยิ�ง ดว้ยเหตผุลหลายประการ เชน่ การบนัทกึขอ้มลูสามารถชว่ยทางโรงเรยีนระบขุอ้ 
 กงัวลเรื�องการคุม้ครองเด็กหรอืสวสัดกิารไดต้ั �งแตร่ะยะเริ�มตน้ 

 ความสําคญัของการเกบ็บนัทกึการคุม้ครองเด็กที�ดแีละชดัเจนนั�น ถกูระบวุา่เป็นแนวทางปฏบิตัทิี�จําเป็น 
 ภายในคําแนะนําดา้นกฎหมายภายใตบ้รบิทของสถานศกึษา เป็นสิ�งสําคญัที�บคุลากรของโรงเรยีนที�มขีอ้ 
 กงัวลใดๆ เกี�ยวกบัสวสัดภิาพของนักเรยีน ไมว่า่จะเป็นเรื�องเล็กนอ้ยเพยีงใด ตอ้งไดรั้บการจดบนัทกึ 
 อยา่งเป็นทางการและสง่ตอ่เรื�องไปยงั  หวัหนา้หน่วยกํากบั  ดแูล  DSL 

 การสื�อสารภายในและภายนอก 

 ●  บคุลากรของโรงเรยีนตอ้งรักษาความลบัอยา่งเหมาะสมและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที�แจง้วา่เป็นความ 
 ลบัที�แจง้มาโดยบคุคลใดกต็าม หรอืขอ้มลูที�ไดม้าซึ�งพวกเขาเชื�อวา่มลีกัษณะเป็นความลบั โดย 
 ไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากบคุคลที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูนั�น เวน้แตก่ฎหมายกําหนดให ้
 ตอ้งปฏบิตัติาม หรอืมคีวามจําเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัสทิธแิละการคุม้ครองเด็ก 

 ●  บคุลากรควรถามหวัหนา้หน่วยงานหรอืหวัหนา้ระดบัชั �นหากมขีอ้กงัวลหรอืคําถามเกี�ยวกบัการ 
 รักษาความลบัหรอืหน่วยกํากบัดแูล  DSL 

 ●  บคุลากรของโรงเรยีนมหีนา้ที�ตอ้งแบง่ปันขอ้มลูใดๆ ที�กอ่ใหเ้กดิความกงัวลเกี�ยวกบัความ 
 ปลอดภยัหรอืสวสัดภิาพของนักเรยีนกบัหน่วยกํากบัดแูล  DSL  หรอืคณุครใูหญ ่

 ●  คณุครใูหญจ่ะเป็นผูกํ้าหนดวา่จําเป็นที�จะตอ้งแจง้ฝ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งหรอืไม ่หรอืไม ่เชน่ บดิา 
 มารดา หรอืผูป้กครอง 

 การบนัทกึขอ้มลู 

 ●  ในขั �นตน้บคุลากรจะรายงานเหตกุารณห์รอืขอ้สงสยัวที�เกี�ยวขอ้งกบัการลว่งละเมดิ  โดยใชแ้บบ 
 ฟอรม์การคุม้ครองสทิธเิด็กฉบบันี�  เพื�อแจง้หน่วยกํากบั  ดแูล  DSL  วา่จําเป็นตอ้งมกีารสอบสวน 
 เพิ�มเตมิ 

 ●  รายละเอยีดหรอืเอกสารเพิ�มเตมิจะถกูเกบ็ไวใ้นแฟ้มเอกสารที�มกีารเขา้รหสัปลอดภยัในหน่วยจัด 
 เกบ็ขอ้มลูของโรงเรยีน ซึ�งเขา้ถงึไดโ้ดยผูด้แูลระบบและหน่วยกํากบัดแูล  DSL  เทา่นั�น (และ 
 บคุลากรที�ไดรั้บอนุญาตหากมคีวามจําเป็นเทา่นั�น) 

 ●  เมื�อการสอบสวนเสร็จสิ�น จะมกีารเพิ�มขอ้สรปุขั �นทา้ยโดยบคุลากรลงในระบบ Alma เป็นการ 
 ภายใน เพื�อเกบ็บนัทกึเพิ�มเตมิโดยมกีารลงรายละเอยีดขอ้มลูที�จํากดั 

 ขั �นตอนการรายงานเหตแุละกระบวนการตอบสนองตอ่เหตกุารณ ์

 กระบวนการรายงานเหตขุองโรงเรยีนจะชว่ยใหบ้คุลากรสามารถแจง้ความกงัวลโดยไมต่อ้งกลวัวา่จะตก 
 เป็นเหยื�อหรอืโดนเอาเปรยีบ โดยมจีดุมุง่หมายเพื�อสง่เสรมิและชว่ยใหบ้คุลากรสามารถแจง้ขอ้กงัวลที� 
 เกดิขึ�นภายในโรงเรยีน โดยไมม่องขา้มปัญหาหรอืนําปัญหาออกไปนอกองคก์ร ในกรณีดงักลา่ว บคุลากร 
 จะตอ้งปฏบิตัติามขั �นตอนการคุม้ครองสทิธเิด็กของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์

 ข ั�นตอนการรายงานเกี�ยวกบัความรนุแรงระหวา่งนกัเรยีนดว้ยกนั (การกล ั�นแกลง้) 

 ระดบัความรนุแรงและความถี�ของการกลั�นแกลง้จะไดรั้บการประเมนิและจะดําเนนิการตามความเหมาะสม 

 ●  รายงานเหตกุารณก์ารกลั�นแกลง้ตอ่หวัหนา้ระดบัชั �น ซึ�งจะเป็นผูจั้ดทําเอกสารและดําเนนิการ 
 สอบสวน 
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 ●  เหตกุารณจ์ะไดรั้บการประเมนิรว่มกบัคณุครทูี�ปรกึษาหรอืหน่วยกํากบัดแูล  DSL 
 ●  ภายหลงัการสอบสวนและประเมนิเหตกุารณ ์จะมกีารดําเนนิการตามความเหมาะสม ดงัตอ่ไปนี�: 

 ○  ผูป้กครองของทกุฝ่ายจะไดรั้บแจง้ และจะถกูขอใหม้าประชมุเพื�อหารอืเกี�ยวกบัปัญหา 
 ○  ผูก้ระทําและผูถ้กูกระทํา จะไดรั้บการดแูลจากคณุครทูี�ปรกึษา 
 ○  จะมกีระบวนการในการเปลี�ยนพฤตกิรรมของผูก้ระทํา 
 ○  คนกระทําจะตอ้งไตรต่รองการกระทําของตนอยา่งถี�ถว้น 
 ○  ผูถ้กูกระทําจะพบกบัคณุครทูี�ปรกึษา เพื�อรว่มกนัพัฒนากลยทุธใ์นการหลกีเลี�ยงหรอืลด 

 ถกูการกลั�นแกลง้ใหน้อ้ยที�สดุ 
 ○  ผลของการกระทําในแตล่ะเหตกุารณจ์ะถกูตดัสนิเป็นรายกรณี ซึ�งอาจมผีลดงันี�: การไกล ่

 เกลี�ยระหวา่งสองฝ่าย การทําโทษ การพักการเรยีน และการใหพ้น้สภาพจากการเป็น 
 นักเรยีน 

 ○  หลงัจากเหตกุารณไ์ดรั้บการสอบสวนและตดัสนิแลว้ทกุกรณีจะไดรั้บการตรวจสอบและ 
 สอดสอ่งดแูล เพื�อใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารกลั�นแกลง้กนัซํ�าอกี 

 ○  จะมกีารลงขอ้มลูใน Alma Note ถงึเหตกุารณท์ี�เกดิขึ�น ขั �นตอนการสอบสวนและตดัสนิ 
 รวมไปถงึการการดําเนนิการป้องกนั 

 การรายงานการปกป้องและดแูลสทิธเิด็ก 

 หากบคุลากรของโรงเรยีนมขีอ้กงัวลเกี�ยวกบัสวสัดภิาพของเด็ก หรอืหากเด็กเปิดเผยวา่พวกเขากําลงัถกู 
 ลว่งละเมดิหรอืเปิดเผยขอ้มลูที�เป็นเหตใุหเ้กดิความกงัวล บคุลากรควรพดูคยุกบัหน่วยกํากบัดแูล  DSL 
 ในระยะเริ�มตน้เพื�อรายงานและสง่ตอ่ขอ้มลู นี�เป็นสิ�งสําคญัอยา่งยิ�งที�อาจทําใหเ้กดิความเสี�ยงตอ่ 
 สวสัดภิาพของเด็ก ดงันั�นทกุคนตอ้งคํานงึถงึความปลอดภยัและสวสัดภิาพของเด็กหรอืเยาวชนเสมอเมื�อ 
 ตดัสนิใจวา่จะแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัตวัเด็กออกไปหรอืไม ่เมื�อมคีวามกงัวลวา่เด็กอาจไดรั้บความทกุข ์
 ทรมานหรอืมคีวามเสี�ยงที�จะไดรั้บอนัตรายรา้ยแรง เด็กอาจไมป่ลอดภยัและกระทบตอ่สวสัดภิาพของเด็ก 
 ทกุคนจะตอ้งนําขอ้มลูเหลา่นั�นมาพจิารณาเป็นสําคญั ทกุคนจะตอ้งใชว้จิารณญาณของตนเอง และตอ้ง 
 รายงานขอ้กงัวลทนัท ีหากมเีหตกุารณด์งันี�: 

 ● การกระทําที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภยัของบคุคลใดๆ กต็าม ซึ�งรวมถงึความ 
 เสี�ยงที�เกดิกบัเด็กหรอืสาธารณชน ตลอดจนเพื�อนรวมงาน 
 ● การลว่งละเมดิทางเพศหรอืทางรา่งกายของเด็ก 
 ● การละเลยหรอืลว่งละเมดิทางอารมณข์องเด็ก 
 ● การฝ่าฝืนขอ้บงัคบัของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์หรอืฝ่าฝืนขอ้กําหนดของประเทศไทย 
 อยา่งรา้ยแรง 
 ● การประพฤตผิดิจากมาตรฐานวชิาชพีอยา่งรา้ยแรง 

 เหตกุารณต์วัอยา่งขา้งตน้นี�ไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อแสดงขอ้กงัวลที�จําเป็นตอ้งรายงานอยา่งจําเพาะ 
 เจาะจง เป็นสิ�งสําคญัที�บคุลากรทกุคนจะตอ้งรายงาน หากพวกเขารูส้กึวา่เหตกุารณน่์ากงัวลตั �งแตเ่ริ�มตน้ 
 ไมค่วรรอจนเหตกุารณนั์�นๆ พัฒนาจนรา้ยแรงยิ�งขึ�น 

 ลาํดบัข ั�นตอน: การรายงานเหตกุารณต์อ้งสงสยัเกี�ยวกบัการทารณุกรรมเด็ก การ 
 ละเลย หรอืการทาํรา้ยตนเอง 

 ข ั�นตอนที� 1 
 ●  เมื�อเด็กรายงานการลว่งละเมดิหรอืมขีอ้สงสยัตามสมควรที�จะเชื�อวา่เกดิการลว่งละเมดิหรอืการ 

 ทํารา้ยตวัเอง บคุลากรของโรงเรยีน จะรายงานไปยงัหน่วยกํากบัดแูล  DSL  โดยเร็วที�สดุ (ภายใน 
 24 ชั�วโมง)  ผา่นแบบฟอรม์นี� 

 ●  หากเด็กอาจตกอยูใ่นอนัตราย ควรทํารายงานไปยงัหน่วยกํากบัดแูล  DSL  ทนัทเีพื�อพจิารณาวา่ 
 เด็กจะไดรั้บการสง่ผา่นจากโรงเรยีนไปยงัหน่วยรับผดิชอบที�เหมาะสมโดยเร็วที�สดุ 
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 ●  หน่วยกํากบัดแูล  DSL  จะรวบรวมขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเหตกุารณท์ี�รายงานโดยเร็ว (ภายใน 48 
 ชั�วโมง) และแจง้เตอืนผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหากเชื�อวา่ขอ้กงัวลนั�นตอ้งมกีารสอบสวนเพิ�มเตมิ 

 ข ั�นตอนที� 2 
 จากขอ้มลูที�ไดรั้บรายงานมา หน่วยกํากบัดแูล  DSL จะจัด  ทําแผนปฏบิตักิารเพื�อชว่ยเหลอืเด็กและ 
 ครอบครัว ลกัษณะการดําเนนิงานที�รัดกมุ ทําใหม้ั�นใจวา่ขอ้มลูที�ไดรั้บทั �งหมดจะจัดทําเป็นเอกสารตาม 
 ขอ้เท็จจรงิและเกบ็รักษาเป็นความลบัอยา่งเขม้งวด 

 หลกัการดําเนนิการที�อาจเกดิขึ�นคอื: 
 ●  การนัดกบัครอบครัวของเด็กเพื�อนําเสนอขอ้กงัวลของโรงเรยีน 
 ●  การสง่ตวัเด็กและครอบครัวไปรับคําปรกึษาจากผูเ้ชี�ยวชาญภายนอก 
 ●  การแจง้ฝ่ายบรหิารของหน่วยงานที�เป็นนายจา้งของครอบครัวผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ถงึความกงัวลเกี�ยว 

 กบัเด็ก/ครอบครัว หรอืสํานักงานสวสัดกิารทางทหารของครอบครัวผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
 ●  การปรกึษาหารอืกบัสถานกงสลุในประเทศของครอบครัวที�เกี�ยวขอ้ง 
 ●  การปรกึษาหารอืกบัทนายความของโรงเรยีนหรอืทนายความทา่นอื�นๆ 
 ●  การปรกึษาหารอืกบัหน่วยงานทอ้งถิ�น 
 ●  การรายงานอยา่งเป็นทางการตอ่ทางราชการไทย 

 บางกรณีจะตอ้งรอ้งขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เชน่: 
 ●  ปัญหาสขุภาพจติ เชน่ ภาวะซมึเศรา้ โรคจติเภท การแยกตวัจากสงัคม ความคดิฆา่ตวัตาย 

 กรณีที�ตอ้งมกีารสอบสวนและอาศยัแหลง่ขอ้มลูจากภายนอก: 
 ●  การลว่งละเมดิทางรา่งกายหรอืถกูละเลย ที�เกดิขึ�นอยา่งรนุแรงและตอ่เนื�อง 
 ●  การลว่งละเมดิทางเพศและการรว่มประเวณีระหวา่งภายในครอบควั ในกรณีที�รนุแรงมากเมื�อ 

 ครอบครัวไมห่ยดุการลว่งละเมดิหรอืยงัมคีวามกงัวลเกี�ยวกบัความปลอดภยัของเด็ก ฝ่ายบรหิาร 
 สามารถรายงานไปยงัองคก์รหรอืหน่วยงานอื�นไดโ้ดยทนัท ี

 ข ั�นตอนที� 3 
 ภายหลงัจากการรายงานและ/หรอืกรณีที�มหีลกัฐานยนืยนัวา่มกีารลว่งละเมดิหรอืละเลยเด็ก หน่วยกํากบั 
 ดแูล DSL จะ: 

 ●  ตดิตอ่สื�อสารกบัเด็กและครอบครัวอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อใหก้ารสนับสนุนและคําแนะนําตามความ 
 เหมาะสม 

 ●  ใหก้ารสนับสนุนอยา่งตอ่เนื�องแกค่ณุครขูองเด็ก จัดเตรยีมสื�อการสอนและกลยทุธต์า่งๆ หากม ี
 ความจําเป็น 

 ●  ตดิตอ่กบันักบําบดัภายนอกเพื�อแจง้ความคบืหนา้ของเด็กขณะอยูท่ี�โรงเรยีน 

 ข ั�นตอนที� 4 
 หน่วยกํากบัดแูล DSL จะสรปุสิ�งที�คน้พบและขอ้เสนอแนะใน Alma Notes ในประวตัขิองนักเรยีนและ 
 แจง้ความคบืหนา้ใหท้กุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาของเหตกุารณ ์

 ฝ่าย  บรหิาร  ของ  โรงเรยีน  นานา  ชา  ต ิ เบริ ์ คล ี ย ์ หรอื  หน่วย  กํากบั  ดแูล  DSL  อาจ  ตดิตอ่  หน่วย  งาน  ที�  เกี�ยวขอ้ง 
 หาก  เหตกุารณ ์ นั�น  ตอ้งการ  การ  สนับสนุน  เพิ�ม  เตมิ  ทา่น  สามารถ  ศกึษา  ขอ้มลู  หน่วย  งาน  ใน  ประเทศไทย  ที� 
 สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและขอ้มลูตา่งๆที�เกี�ยวขอ้งไดใ้นตารางที�ใหไ้วด้า้นลา่งนี� 
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 องคก์ร หรอืหนว่ยงาน  รายละเอยีด  ตดิตอ่คร ั�งลา่สดุ 

 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  แจง้เวปไซตท์ี�ผดิกฎหมายหรอืเป็นอนัตราย 

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

 เพจ Facebook ของตํารวจไทย เพื�อแจง้เจา้ 
 หนา้ที�หากพบเหตเุกี�ยวกบัการลว่งละเมดิ 
 เด็กทางอนิเทอรเ์น็ต 

 Safeguardkids.org  เวปไซตร์ายละเอยีดกฎหมายไทยเกี�ยวกบั 
 ภาพอนาจารออนไลนข์องเด็ก 

 Friends Interna�onal 

 องคก์รการกศุลสําหรับเด็กในกรงุเทพฯ – 
 ดําเนนิการสายดว่นและใหก้ารสนับสนุน 
 ทางสงัคมสําหรับเด็กที�ถกูทารณุกรรม:  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 
 (CPCR) 

 Bangkok at (02-4121196 / 02-4120736) 

 ECPAT Interna�onal 

 328/1 Phaya Thai Road 

 Bangkok 10400, Thailand 

 Tel: + 66 (0) 2 215 3388 ext. 190 Fax: + 66 
 (0) 2 215 8272  www.ecpat.net 

 The Prachabodi Centre  Dsdw@dsdw.go.th  23/11/2018 

 ●  เวบไซตข์องโรงเรยีนสําหรับแหลง่ขอ้มลูองคก์รอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  Bangkok 
 Community Resources 
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 แผนผงัข ั�นตอนการรายงานเหตกุารณ ์
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 การกํากบัดแูลบคุลากร 

 หลกัจรรยาบรรณ 

 หลกัจรรยาบรรณของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีจ์ะมผีลบงัคบัใชก้บับคุลากรทกุทา่นที�ทํางานรว่มกบัเด็ก 
 นักเรยีน ไดแ้ก ่ : 

 ●  คณุคร ู
 ●  บคุลากรฝ่ายสนับสนุน 
 ●  พนักงานชั�วคราว หรอื พนักงานพารท์ไทม ์(เชน่ คณุครดูนตร ี ,  คณุครทูี�มาสอนแทน  ,  คณุครทูี� 

 ดแูลตดิตามนักเรยีน) 
 ●  พนักงานจากหน่วยงานภายนอก (เชน่ พนักงานขบัรถ  ,  เจา้  หนา้ที�รักษาความปลอดภยั  ,  เจา้หนา้ที� 

 ทําความสะอาด  ,  เจา้หนา้ที�โรงอาหาร และ อื�นๆ  ) 
 ●  บคุลากรจากหน่วยงานภายนอกที�มาจัดกจิกรรมพเิศษหลงัเลกิเรยีน 
 ●  อาสาสมคัร 
 ●  พนักงานแทน 
 ●  บคุคลที�มกีารเขา้มาตดิตอ่กบันักเรยีนของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีใ์นนามของโรงเรยีน 

 กระบวนการสรรหาและทําสญัญาจา้งบคุลากรที�มคีวามปลอดภยัมากยิ�งขึ�น 
 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีม์คีวามตั �งใจที�จะปฏบิตัติามมาตรการดา้นทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเขม้งวด เพื�อ 
 บคุลากรของโรงเรยีนและนักเรยีนทกุคนในโรงเรยีน 

 ●  พนักงานประจําของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีท์กุทา่นจะตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบอยา่ง 
 ละเอยีด ซึ�งรวมถงึการตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม การสมัภาษณ ์และการรวบรวมหลกัฐานและ 
 เอกสารอา้งองิทางวชิาชพี 

 ●  พนักงานทกุทา่นที�มกีารทํางานรว่มกบันักเรยีน มคีวามสมคัรใจในการตรวจสอบประวตั ิ
 อาชญากรรมกอ่นเริ�มสญัญาจา้ง 

 การตรวจตราบคุลากร 

 ความรับผดิชอบสงูสดุในการตรวจตราบคุลากรในเรื�องการคุม้ครองสทิธเิด็กและหลกัจรรยาบรรณของ 
 โรงเรยีนอยูท่ี�คณุครใูหญ ่อยา่งไรกต็ามบคุลากรของโรงเรยีนทกุทา่นมหีนา้ที�รับผดิชอบในการรักษา 
 มาตรฐานของความรับผดิชอบสว่นบคุคลและความรับผดิชอบทางวชิาชพี เพื�อดแูลรักษาความปลอดภยั 
 และสวสัดภิาพของนักเรยีนโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์รวมถงึการรายงานขอ้กงัวลเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของ 
 บคุลากรทา่นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปกป้องและดแูลสทิธเิด็กนักเรยีน 

 การฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมบคุลากรของโรงเรยีน 

 บคุลากรทกุคนจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมในการป้องกนัและดแูลสทิธเิด็กขั �นที� 1 ซึ�งจะมกีารวางแผนและ 
 นําเสนอแกบ่คุลากร 2 ครั�งตอ่ปี ในชว่งสปัดาหก์อ่นเด็กนักเรยีนจะเปิดเทอม ซึ�งจัดอบรมโดยคณะผู ้
 บรหิารโรงเรยีนและหน่วยกํากบัดแูล DSL  เอกสารการฝึกอบรม  สามารถดไูดท้ี�ล ิ�งคน์ี� 
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 ●  หวัขอ้ที�อบรม มดีงันี� 
 ○  การระบเุหตลุว่งละเมดิ 
 ○  ขั �นตอนการรายงานเหต ุ
 ○  หลกัจรรณยาบรรณพนักงาน 
 ○  กรณีศกึษา (3-4) 

 ■  ระดบัการตอบสนองตอ่เหตกุารณ ์รวมถงึการรับมอืเหตกุลั�นแกลง้ 
 ●  บคุลากรชาวไทย จะไดรั้บการฝึกอบรมดว้ยภาษาไทยจากหมวดวชิาภาษาไทย 

 ผลการเรยีนรูท้ ี�ไดร้บัจากการฝึกอบรมพฒันาวชิาชพีของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์

 เมื�อเสร็จสิ�นการฝึกอบรม บคุลากรของโรงเรยีนทกุคนจะมคีวามสามารถในการปกป้องสทิธเิด็ก ดงันี� 

 ●  เขา้ใจความตอ้งการและเหตผุลในการปกป้องสทิธขิองเยาวชนและเด็ก และรับทราบถงึหนา้ที� ที� 
 ทกุคนตอ้งรับผดิชอบรว่มกนั 

 ●  เขา้ใจมาตรการคุม้ครองเด็กของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์และขั �นตอนการปฏบิตัติา่งๆ 
 ●  เขา้ใจถงึบทบาทหนา้ในการปกป้องเยาวชนและการสรา้งความเปลี�ยนแปลงที�เราสามารถทําได ้
 ●  รูจั้กการลว่งละเมดิประเภทตา่งๆ ระบตุวับง่ชี�ความเสี�ยงและทราบถงึขั �นตอนในการรายงานขอ้ 

 กงัวล 
 ●  มคีวามรูค้รอบคลมุมากขึ�นและรับทราบถงึความสําคญัของการปกป้องสทิธเิด็กไดด้ยี ิ�งขึ�น ทั �ง 

 ภายในโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์ขยายไปสูช่มุชนขา้งเคยีงและสงัคมภายนอกตอ่ไป 

 หลกัสตูรการสอนนักเรยีนเกี�ยวกบัการปกป้องสทิธเิด็ก 

 นักเรยีนทกุคนในโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีใ์นระหวา่งการเรยีนวชิาแนะแนวและวชิาสขุศกึษาจะมกีาร 
 เรยีนรูเ้รื�องการปฏบิตัแิละป้องกนัตวัเอง นอกจากนี�ในชว่งสปัดาหส์รา้งเสรมิสขุภาพและความปลอดภยั ม ี
 การสอดแทรกหลกัสตูรนี�ในระหวา่งกจิกรรม ซึ�งนักเรยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัการปกป้องสทิธเิด็กมากขึ�น 
 หลกัสตูรนี�จะรวมเนื�อหาถงึหลกัสตูรขั �นที� 2 จากอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธเิด็กและการตอ่ตา้น 
 กลั�นแกลง้ 

 ผูป้กครอง ผูม้าตดิตอ่ และบคุคลอื�นที�เขา้มาในวทิยาเขตของโรงเรยีนจะไดรั้บคําแนะนําเกี�ยวกบั 
 มาตรการปกป้องสทิธเิด็กพอสงัเขป และจะตอ้งศกึษามาตรการของโรงเรยีนที�แสดงอยูด่า้นหลงัป้าย 
 ประจําตวัผูม้าตดิตอ่ 

 ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม 

 การตรวจตราดแูลพื�นที�วทิยาเขตของโรงเรยีน: 
 ●  โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีม์ทีางเขา้-ออก 3 จดุสําหรับนักเรยีนคณุคร ูและผูม้าตดิตอ่ซึ�งมกีาร 

 ตรวจตราอยา่งเขม้งวดโดยเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั ทางเขา้-ออกจดุแรกสําหรับคณุคร ู
 บคุลากรของโรงเรยีน และนักเรยีนที�โดยสารรถโรงเรยีนเทา่นั�น ทางเขา้-ออกจดุที�สองสําหรับรับ 
 -สง่นักเรยีนแผนกอนุบาลเทา่นั�นและจะมกํีาหนดเวลาเปิด-ปิดที�แน่นอน จดุที�สามคอืทางเขา้ 
 หลกัของโรงเรยีนซึ�งจะเปิดตลอดทั �งวนั นอกจากนี�ยงัมทีางเขา้-ออกเพิ�มเตมิอกีสองจดุซึ�งจะใช ้
 สําหรับการขนสง่สิ�งของขนาดใหญเ่ทา่นั�น โดยจะถกูล็อคไวต้ลอดเวลาและสามารถเปิดไดโ้ดย 
 หน่วยงานรักษาความปลอดภยัเทา่นั�น จะไมม่จีดุเขา้-ออกใดที�จะเปิดไวโ้ดยไมม่กีารรักษาความ 
 ปลอดภยั 

 ●  ระบบกลอ้งวงจรปิดชว่ยเพิ�มความปลอดภยัในการตรวจตราพื�นที�ของโรงเรยีน พื�นที�ภายใน 
 บรเิวณโรงเรยีนจะเขา้ไดผ้า่นชอ่งทางเดยีวเทา่นั�น สําหรับผูม้าตดิตอ่ตอ้งมกีารตรวจคดักรองถงึ 
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 จดุประสงคแ์ละตรวจบตัรประจําตวัประชาชน ตลอดจนการตรวจสอบผลทางการแพทย ์(เชน่ ผล 
 การตรวจ ATK) เมื�อจําเป็น 

 ●  ทางโรงเรยีนมหีอ้งพยาบาล ซึ�งมพียาบาลวชิาชพีประจําการ และมกีารปฏบิตัติามระเบยีบการที� 
 ครอบคลมุเขม้งวดในการรับมอืกบัสถานการณฉุ์กเฉนิและไมฉุ่กเฉนิ ทั �งภายในและภายนอก 
 วทิยาเขต ในการดแูลรักษาพยาบาลนักเรยีนและบคุลากรของโรงเรยีนตลอดปีการศกึษา 

 ขอ้กําหนดสําหรับผูม้าตดิตอ่:  ผูม้าตดิตอ่ทกุคนจะตอ้งแสดง  บตัรประจําตวัประชาชนที�ออกโดยหน่วยงาน 
 ราชการและ/หรอืหนังสอืเดนิทางที�ถกูตอ้งเพื�อแลกรับป้ายผูม้าตดิตอ่ ผูม้าตดิตอ่จะตอ้งสวมป้ายผูม้า 
 ตดิตอ่ตลอดเวลาและเดนิชมภายวทิยาเขตใตก้ารดแูลจากบคุลากรของโรงเรยีน โดยหลกีเลี�ยงการ 
 รบกวนการเรยีนการสอนนักเรยีนที�กําลงัดําเนนิอยู ่อกีทั �งผูม้าตดิตอ่ตอ้งปฏบิตัติามคา่นยิมของโรงเรยีน 
 นานาชาตเิบริค์ลยี ์และปฏบิตัติามคําแนะนําของคณุครแูละบคุลากรของโรงเรยีนอยา่งเครง่ครัด 

 การประเมนิสภาพพื�นที�ภายในวทิยาเขต:  โรงเรยีนนานาชา  ตเิบริค์ลยีม์ุง่มั�นที�จะประเมนิสภาพพื�นที�ภายใน 
 วทิยาเขตทกุไตรมาสในดา้นความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน การประเมนิแตล่ะครั �งดําเนนิ 
 การโดยคณุครใูหญ ่ผูอํ้านวยการโรงเรยีนชาวไทย และผูจั้ดการฝ่ายอาคารสถานที� โดยมเีป้าหมายเพื�อ 
 ระบปัุญหาที�พบและแนวทางแกไ้ขพื�นที�ของโรงเรยีนที�มคีวามเสี�ยงตอ่การปกป้องและคุม้ครองสทิธเิด็ก 

 การทศันศกึษาและการทอ่งเที�ยวคา้งคนืนอกวทิยาเขต:  จะ  ตอ้งมคีณุครอูยา่งนอ้ยสองคนประจําการใน 
 กจิกรรมทศันศกึษาหากเกดิกรณีฉุกเฉนิ โดยมอีตัราสว่นคณุครตูอ่นักเรยีน 1:10 โดยคณุครทูี�เขา้รว่ม 
 กจิกรรมควรมทีั �งเพศชายและเพศหญงิหากเป็นไปได ้และบคุลากรที�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตส้งักดัของโรงเรยีน 
 นานาชาตเิบริค์ลยีจ์ะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหด้แูลการทศันศกึษา เวน้เสยีแตว่า่จะมหีลกัฐานแสดงการตรวจ 
 สอบประวตัอิาชญากรรมที�สมบรูณ ์และมบีคุลากรของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีอ์ยูด่ว้ย บคุลากรทกุคน 
 ตอ้งตระหนักถงึความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งกจิกรรมและดําเนนิการตามขั �นตอนเพื�อลดและ/หรอื 
 จัดการความเสี�ยงเหลา่นั�น จะมกีารชี�แจงตอ่บคุลากรทกุคนที�เขา้รว่มกจิกรรมกอ่นออกเดนิทางถงึกลยทุธ ์
 ในการลดความเสี�ยง จะมกีารเฝ้าระวงัและตดิตามตลอดเวลาซึ�งรวมไปถงึเวลาพักผอ่นดว้ย นักเรยีนจะ 
 ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองในการเขา้รว่มกจิกรรมและปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกระทรวง 
 ศกึษาธกิาร นักเรยีนตอ้งแตง่กายดว้ยชดุเครื�องแบบของโรงเรยีน (ตามความเหมาะสมและความจําเป็น) 
 และทราบถงึความคาดหวงัของแตล่ะกจิกรรมและความคาดหวงัของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์จะมกีาร 
 ระบแุละอธบิายแผนฉุกเฉนิและพื�นที�นอกขอบเขตที�ชดัเจนใหก้บัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทราบ มกีารกําหนด 
 จดุรวมตวัและมกีารระบเุวลาและขอ้มลูตดิตอ่บคุลากร เมื�อมกีารใชพ้ื�นที�สาธารณะ จะตอ้งดําเนนิการตาม 
 แนวทางดา้นสขุภาวะ ดา้นความปลอดภยัและดา้นการคุม้ครองเด็ก โดยจะมกีารแจง้ขอ้มลูขา้งตน้ใหก้บั 
 นักเรยีนและผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทกุคนรับทราบกอ่นการเดนิทาง บคุลากรตอ้งเขา้ใจถงึบทบาทและความรับ 
 ผดิชอบของตนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิทางและตอ้งตกลงที�จะปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด ทางโรงเรยีนจะม ี
 การแจง้หน่วยงานประสานงานของรัฐบาลกอ่นการเขา้เยี�ยมชมสถานที�หากจําเป็น และนักเรยีนไมค่วรจะ 
 แยกตวัอยูค่นเดยีวและเดนิเตรใ่นพื�นที�ที�ไมคุ่น้เคยโดยเด็ดขาด 

 สิ�งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรยีน  : ในชว่งเวลาเรยีน นักเรยีน  จะมบีคุลากรของโรงเรยีนคอยตรวจตรา 
 ดแูลตามตารางเวรที�กําหนดไวใ้นชว่งตน้ปีการศกึษา นักเรยีนสามารถใชพ้ื�นที�ภายในโรงเรยีนตามที�ไดรั้บ 
 อนุญาตโดยมบีคุลากรคอยดแูลจนถงึเวลา 16:00 น. นักเรยีนที�ประสงคจ์ะอยูห่ลงัเวลา 16.00 น. และไม ่
 เกนิ 17.00 น. จะตอ้งมบีคุลากรคอยดแูลและแสดงแบบฟอรม์ที�ลงนามโดยผูป้กครองซึ�งอนุญาตใหบ้ตุร/ 
 ธดิาอยูใ่นโรงเรยีนนอกเวลาประจําการของพยาบาลวชิาชพีประจําโรงเรยีน ในการใชห้อ้งออกกําลงักาย 
 นักเรยีนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการใชอ้ปุกรณใ์นหอ้งออกกําลงักายและหลกัความปลอดภยั 
 กอ่นการใชง้าน และผูป้กครองตอ้งลงนามในแบบฟอรม์อนุญาตใหบ้ตุร/ธดิาของทา่นใชห้อ้งออกกําลงั 
 กายได ้
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 การตดิตามและประเมนิผล 

 ระยะเวลาการตดิตามผลตามรอบปกต ิ

 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีจ์ะตรวจทานทบทวนมาตรการการปกป้องของเรากบัคณะผูบ้รหิารและหน่วย 
 กํากบัดแูล DSL  โดยพจิารณาเหตกุารณท์ี�เกดิขึ�นและประสบการณท์ี�คณะทํางานไดรั้บตลอดปีการศกึษา 
 นั�นๆ การปรับเปลี�ยนมาตรการจะพจิารณาตามความจําหรอืตามดลุยพนิจิของคณะทํางานดา้นการปกป้อง 
 และคุม้ครองสทิธเิด็ก 

 การวางแผนสําหรับการจัดฝึกอบรมบคุลากรจะไดรั้บการตรวจทานและปรับเปลี�ยนตามความจําเป็น โดยม ี
 การทบทวนแผนฝึกอบรมประจําปีอยา่งเป็นระบบโดยคณะทํางานดา้นการปกป้องและคุม้ครองสทิธเิด็ก 

 กระบวนการสอบสวนเหตกุารณ ์

 ในชว่งทา้ยของแตล่ะปีการศกึษา คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนจะทบทวนและอภปิรายผล ถงึเหตกุารณ ์
 ที�เกดิขึ�นตลอดทั �งปีและถอดบทเรยีนจากเหตกุารณนั์�นๆ โดยระบถุงึพัฒนาการและการปรับปรงุที�เกดิขึ�น 
 คณะทํางานดา้นการปกป้องและคุม้ครองสทิธเิด็กจะตรวจสอบเหตกุารณท์ั �งหมดที�รายงานเขา้มา เพื�อให ้
 แน่ใจวา่ขั �นตอนทั �งหมดเป็นไปตามมาตการและนโยบาย และเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิี�ดทีี�สดุ 

 ฉบบัปรบัปรงุลา่สดุ: 24 พฤษภาคม 2022 

 กาํหนดการตรวจทานคร ั�งตอ่ไป: พฤษภาคม 2023 
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 ภาคผนวก 

 A.  ความหมาย 

 การ  ทารณุ  กรรม  เด็ก  –  การ  ทารณุ  กรรม  เด็ก  เป็น  ปัญหา  รา้ย  แรง  และ  ซบั  ซอ้น  ที�  อาจ  เกดิ  ขึ�น  ใน  ชวีติ  ของ 
 เด็ก  และ  เยาวชน  โดย  มกั  เกดิ  ขึ�น  ใน  สภาพ  แวดลอ้ม  ที�  โดด  เดี�ยว  และ  ตงึเครยีด  ซึ�ง  จะ  สง่  ผลก  ระ  ทบ  ใน 
 ทางลบตอ่ผูท้ี�มคีวามเปราะบางมากที�สดุ 

 การ  ทารณุ  กรรม  เด็ก  เป็น  คํา  ที�  ใช ้ อธบิาย  การ  ทารณุ  กรรม  ประเภท  ตา่งๆ  ที�  เด็ก  หรอื  เยาวชน  ได ้ รับ  อาจ 
 เป็นการ  บาด  เจ็บ  ทาง  รา่งกาย  โดย  ไม ่ ได ้ ตั �งใจ  การ  ละเลย  การ  สรา้ง  บาดแผล  ทาง  ใจ  การ  ลว่ง  ละเมดิ 
 ทาง  เพศ  และ  การ  ลว่ง  ละเมดิ  ทาง  อารมณ ์  รวม  ถงึ  การ  ทํารา้ย  จติใจ  ของ  เด็ก  และ  เยาวชน  ซึ�ง  ตอ้งการ 
 ความ  ชว่ย  เหลอื  ที�  แตก  ตา่ง  กนั  และ  เฉพาะ  ทาง  การ  ทารณุ  กรรม  อาจ  นํา  ไป  สู ่ ความ  ตาย  หรอื  อนัตราย  ใน 
 ระยะยาวตอ่ความผาสกุทางรา่งกายหรอือารมณข์องเด็กหรอืคนหนุ่มสาวในรปูแบบที�รา้ยแรงที�สดุ 
 ดงันั�นควรตระหนักวา่สญัญาณของการถกูทารณุกรรมอาจเป็นสญัญาณที�นําไปสูปั่ญหาอื�นๆ ได ้

 การ  ทาํรา้ย  รา่งกาย  –  อาจ  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  ทบุต ี  การ  เขยา่  การ  จับ  โยน  การ  วางยา  พษิ  การ  กดั  การ 
 เผา  หรอื  การ  ลวก  การ  ทําให ้ จม  นํ�า  การ  ทําให ้ หายใจ  ไม ่ ออก  หรอื  การก  ระ  ทํา  ที�  กอ่  ให ้ เกดิ  อนัตราย  ตอ่ 
 รา่งกายของเด็กโดยเจตนา 

 การ  ทาํรา้ย  ทาง  จติใจ  –  การ  ปฏบิตั ิ ตอ่  เด็ก  ให ้ เจ็บ  ป่วย  ทาง  อารมณ ์ อยา่ง  ตอ่  เนื�อง  ซึ�ง  จะ  ทําให ้ เกดิ  ผล 
 รา้ย  แรง  และ  สง่  ผล  เสยี  ตอ่  พัฒนาการ  ทาง  อารมณ ์ ของ  เด็ก  อาจ  รวม  ถงึ  การ  บอก  เด็ก  วา่  พวก  เขา  ไร ้ คา่  หรอื 
 ไมม่ ี ใคร  รัก  ตํ�าตอ้ย  หรอื  ไมม่ ี คา่  เพยีง  พอ  สําหรับ  บคุคล  อื�น  พัฒนาการ  ของ  เด็ก  ที�  ไม ่ ตรง  ตาม  ชว่ง  อาย ุ
 หรอื  เกณฑ ์ ที�  เหมาะ  สม  จะ  ทําให ้ เด็ก  รูส้กึ  หวาด  กลวั  การ  ทํารา้ย  ทาง  จติใจ  อาจ  รวม  ไป  ถงึ  การ  แสวงหา 
 ประโยชน ์ หรอื  การ  ทําให ้ ชวีติ  เด็ก  ยอ่ยยบั  การ  ลว่ง  ละเมดิ  ทาง  อารมณ ์ อาจ  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  ประทษุรา้ย 
 ตอ่เด็กทกุประเภท ซึ�งอาจเกดิขึ�นเมื�อเด็กอยูเ่พยีงลําพัง 

 การ  ละเลย  –  คอื  ความ  ลม้  เหลว  อยา่ง  ตอ่  เนื�อง  ใน  การ  ตอบ  สนอง  ความ  ตอ้งการ  พื�น  ฐาน  ทาง  รา่งกาย 
 หรอื  ทาง  จติใจ  ของ  เด็ก  ซึ�ง  ม ี แนว  โนม้  วา่  จะ  สง่  ผลก  ระ  ทบ  ตอ่  สขุภาพ  หรอื  พัฒนาการ  ของ  เด็ก  ให ้ เกดิ 
 ความบกพรอ่งอยา่งรา้ยแรง 

 การ  ลว่ง  ละเมดิ  ทาง  เพศ  –  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  บงัคบั  หรอื  ลอ่ลวง  ให ้ เด็ก  ม ี สว่น  รว่ม  ใน  กจิกรรม  ทาง  เพศ 
 ไม ่ วา่  เด็ก  จะ  รับ  รู ้ ถงึ  สิ�ง  ที�  เกดิ  ขึ�น  หรอื  ไม ่ กต็าม  กจิกรรม  อาจ  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  สมัผัส  ทาง  รา่งกาย  รวม  ถงึ 
 การ  รกุ  ลํ�า  ภายใน  รา่งกาย  (  เชน่  การ  ขม่ขนื  )  หรอื  กจิกรรม  ทาง  เพศ  ภายนอก  รา่งกาย  การ  ลว่ง  ละเมดิ  ทาง 
 เพศ  รวม  ไป  ถงึ  การ  เขา้ไป  เกี�ยวขอ้ง  ใน  การ  ผลติ  สื�อ  หรอื  การ  ด ู สื�อ  ลามก  อนาจาร  เด็ก  หรอื  สง่  เสรมิ  ให ้ เด็ก 
 ประพฤต ิ ตน  ใน  ทาง  ที�  ไม ่ เหมาะ  สม  ทาง  เพศ  เด็ก  ที�  เป็น  ผู ้ ขาย  บรกิาร  ทาง  เพศ  ใน  เชงิ  พาณชิย ์ นับ  วา่  เป็น 
 เหยื�อของการลว่งละเมดิทางเพศ ไมว่า่พวกเขาจะคดิวา่ตนเองเป็นเหยื�อหรอืไมก่ต็าม 

 การ  แสวงหา  ประโยชน ์ ทาง  เพศ  –  หมาย  ถงึ  การ  พยายาม  ลว่ง  ละเมดิ  หรอื  แสวง  ผล  ประโยชน ์ ตอ่  ผู ้ อื�น 
 ที�  อยู ่ ใน  ตําแหน่ง  ที�  ม ี ความ  เปราะ  บาง  หรอื  ไม ่ มั�นคง  (  เชน่  ชวีติ  บคุคล  นั�น  ตอ้ง  พึ�งพา  คณุ  เพื�อ  ความ  อยู ่
 รอด  เพื�อ  สว่น  แบง่  ของ  อาหาร  เพื�อ  การ  ได ้ ไป  โรงเรยีน  เพื�อ  การ  ได ้ ซื�อ  หนังสอื  เพื�อ  ใช ้ บรกิาร  รับ  สง่  หรอื 
 เพื�อ  บรกิาร  อื�นๆ  )  โดย  เกดิ  จาก  พลงั  อํานาจ  ที�  แตก  ตา่ง  กนั  หรอื  เกดิ  จาก  ความ  ไว ้ เนื�อ  เชื�อ  ใจ  เพื�อ  ให ้ ได ้ มา 
 ซึ�ง  ประโยชน ์ ทาง  เพศ  ซึ�ง  รวม  ไป  ถงึ  การ  เสนอ  เงนิ  ให ้ หรอื  ให ้ ผล  ประโยชน ์ ทาง  สงัคม  เศรษฐกจิ  หรอื 
 การเมอืง  เป็น  สิ�ง  แลก  เปลี�ยน  การ  แสวงหา  ผล  ประโยชน ์ ทาง  เพศ  นั�น  นับ  รวม  ถงึ  การ  คา้  มนุษย ์ และ  การ  คา้ 
 ประเวณี 

 บาดแผล  ทาง  จติใจ  –  ความเครยีด  ที�  กระทบ  กระเทอืน  จติใจ  ใน  วยั  เด็ก  คอื  การ  ตอบ  สนอง  ทาง  จติใจ 
 และทางรา่งกายซึ�งเป็นผลมาจากการที�เด็กไมส่ามารถรับมอืกบัสถานการณท์ี�พรั�งพรเูขา้มาไดท้นั 
 ประสบการณท์ี�พรั�งพรเูขา้มาเหลา่นี�คอืเหตกุารณท์ี�กระทบกระเทอืนจติใจและสรา้งบาดแผลทางใจ 
 กบั  เด็ก  โดย  การ  สรา้ง  บาดแผล  ทาง  ใจ  ม ี หลาย  วธิ ี  อาการ  กระทบ  กระเทอืน  ทาง  ใจ  แบบ  เฉียบพลนั  คอื 
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 ประสบการณ ์ ระยะ  สั �น  ที�  เกดิ  ขึ�น  ใน  สถาน  ที�  และ  ชว่ง  เวลา  หนึ�ง  ใน  ทาง  กลบั  กนั  อาการ  กระทบ  กระเทอืน 
 ทางใจเรื�อรัง คอืเหตกุารณท์ี�กระทบกระเทอืนจติใจเป็นชว่งเวลาหรอืระยะเวลาที�นานและตอ่เนื�อง 

 ทาํรา้ยตวัเอง –  การกระทําที�จงใจสรา้งความเจ็บปวดใหก้บั  ตวัเอง (บอ่ยครั �งโดยการกรดีหรอืเผาบรเิวณ 
 ผวิหนัง) เป็นกลไกการรับมอืกบัปัญหาทางอารมณ ์

 การทาํรา้ย/กล ั�นแกลง้เพื�อน -  การกลั�นแกลง้เป็นการเจตนา  ใชอํ้านาจในทางที�ผดิอยา่งตอ่เนื�อง โดย 
 ผา่นพฤตกิรรมทางวาจา ทางกาย และ/หรอืทางสงัคมซํ�าๆ ที�ตั �งใจจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่รา่งกาย สงัคม 
 และ/หรอืจติใจ การกลั�นแกลง้อาจเกี�ยวขอ้งกบับคุคลหรอืกลุม่คนที�ใชอํ้านาจของตนในทางที�ผดิ กบั 
 บคุคลหนึ�งหรอืหลายคนที�รูส้กึวา่เหยื�อไมส่ามารถหยดุยั �งหรอืขดัขนืการกลั�นแกลง้ไมใ่หเ้กดิขึ�นได ้

 การกล ั�นแกลง้ทางอนิเทอรเ์น็ต –  การกลั�นแกลง้ทางอนิเทอรเ์น็ต  สามารถเกดิขึ�นไดท้าง SMS, 
 ขอ้ความ การกลั�นแกลง้ผา่นแอปพลเิคชั�น หรอืผา่นโซเชยีลมเีดยี กระดานขา่ว หรอืเกม ซึ�งสาธารณชน 
 สามารถเขา้ไปอา่น เขา้ไปมสีว่นรว่ม หรอืแบง่ปันเนื�อหาได ้การกลั�นแกลง้ทางอนิเทอรเ์น็ตรวมถงึการสง่ 
 ขอ้ความ การโพสต ์หรอืแชรเ์นื�อหาในเชงิลบที�เป็นอนัตราย เป็นขอ้ความเท็จ หรอืขอ้ความที�ไมเ่ป็นมติร 
 ตอ่บคุคลอื�น อาจรวมถงึการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูลบัของบคุคลอื�น ที�อาจกอ่ใหเ้กดิความ 
 อบัอายขายหนา้ 

 พฤตกิรรมการเขา้หาเด็กเพื�อลว่งละเมดิทางเพศ –  ผูใ้หญ ่ ที�ผกูมติรและสรา้งความสมัพันธท์าง 
 อารมณร์ว่มกบัเด็กและบางครั �งกบัสมาชกิในครอบครัว เพื�อลดการยบัยั �งชั�งใจของเด็กโดยมวีตัถปุระสงค ์
 เพื�อลว่งละเมดิทางเพศ พฤตกิรรมการเขา้หาเด็กยงัถกูใชเ้พื�อหลอกลอ่ผูเ้ยาวใ์หเ้ขา้สูธ่รุกจิที�ผดิกฎหมาย 
 ตา่งๆ เชน่ การคา้แรงงานเด็ก การคา้ประเวณีเด็ก การคา้มนุษยผ์า่นอนิเตอรเ์น็ต หรอืการผลติสื�อลามก 
 อนาจารของเด็ก 

 การรายงานขอ้มลูตามคาํส ั�ง –  บคุคลใดกต็ามที�ทํางานกบั  ประชากรกลุม่เปราะบาง ตอ้งปฏบิตัติาม 
 กฎหมาย โดยการแจง้หน่วยงานที�เหมาะสมในทกุกรณี หากพวกเขามเีหตผุลที�เชื�อไดว้า่เด็กกําลงัถกู 
 ทารณุกรรมหรอืถกูทอดทิ�ง หรอืในบา้นเด็กมสีถานภาพที�อาจสง่ผลใหเ้กดิการลว่งละเมดิหรอืถกูทอดทิ�ง 

 มาตรการคุม้ครองเด็กนี�จัดทําขึ�นโดยใชร้ปูแบบตามนโยบายคุม้ครองเด็กที�พัฒนาโดย 
 ChildSafeguarding.com (  http://childsafeguarding.com  )  และ 112 Safeguarding 
 (  http://112safeguarding.com  ). 
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