Учні - Серія 3000
Запобігання жорстокому поводженню з дітьми та бездоглядності - 3421
Оскільки жорстоке поводження із дітьми та безнаглядність є суворим порушенням
прав дітей, а також перешкоджають їхньому вихованню, Рада наказує персоналу
слідкувати за будь-якими проявами жорстокого поводження із дітьми або
безнаглядності. Згідно із цілями даної стратегії термін "жорстоке поводження із
дітьми або безнаглядність" означатиме:
•

"Жорстоке поводження або безнаглядність" означатиме завдання поранень,
сексуальні домагання, сексуальну експлуатацію, безвідповідальне
відношення або грубе поводження із дитиною, дорослим утриманцем або
відсталою у розвитку особою з боку будь-яких осіб та у обставинах, які
вказують на те, що було завдано шкоди здоров'ю або добробутові дитини
або дорослої людини, а також порушено її безпеку. Постраждала дитина, це
дитина, яка стала жертвою жорстокого поводження або безнаглядності,
згідно із наведеним тут визначенням.

•

"Сексуальна експлуатація" включає в себе (а) дозвіл, припущення або
заохочення дитини будь-якою особою до занять проституцією; (b) дозвіл,
припущення, заохочення до участі або залучення дитини будь-якою особою
в непристойних або порнографічних фотографічних, або кіно зйомках, або
зображення дитини подібним чином.

•

"Безвідповідальне або грубе відношення" означає дію або бездіяльність, що
являють собою серйозне нехтування наслідками такого грубого відношення,
що становить чітку та явну загрозу для здоров'я, добробуту та безпеки
дитини. Той факт, що рідні брати або сестри сплять в одній спальні сам по
собі не є "безвідповідальним або грубим відношенням".

Персонал несе юридичну відповідальність за повідомлення про всі підозрілі
випадки жорстокого та безвідповідального поводження з дітьми та інформувати
про підозрілі випадки адміністратора. З цієї причини, згідно із державним
законодавством, персонал не несе відповідальності за повідомлення про випадки
жорстокого та безвідповідального поводження, але несе кримінальну
відповідальність за неповідомлення.

Персонал не повинен перевіряти, чи дійсно мав місце факт жорстокого або
безвідповідального відношення до дитини. Будь-які умови або інформація, які
можуть обґрунтовано змусити персонал повірити, що учень страждає від
жорстокого або безвідповідального відношення. За розслідування кожного випадку
та вжиття будь-яких належних заходів згідно з обставинами відповідають
юридичні органи.

Посилання:
Стратегія Ради 4411 Відношення із правоохоронними органами, органами із
захисту дітей та окружним відділом охорони здоров'я
Посилання на правові норми:
RCW 13.34.300 Невідвідування неповнолітнім школи, як доказ в складі
заяви про недбале ставлення
RCW 26.44.020 Жорстоке ставлення до дітей --Визначення
RCW 26.44.030 Звіти--Обов'язки та повноваження щодо звітів--Обов'язки
органа, що отримує звіт
RCW 28A.620.010 Положення про суспільне виховання-- Цілі
RCW 28A.620.020 Положення про суспільне виховання-- Обмеження
RCW 43.43.830(6) Перевірка біографічних даних--Доступ до дітей або
вразливих осіб.
Дата всиновлення: 23 червня 1998 р.
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Обов'язки з повідомлення
Персонал зобов'язаний повідомляти про кожний випадок підозри щодо жорстокого
поводження або бездоглядності. Оскільки захист дітей є найголовнішим завданням,
то персонал повинен обговорювати будь-які підозрілі докази із керівником або
медсестрою, незалежно від того, чи є такий показник в перелікові показників
жорстокого поводження або безоглядності.
Ще раз нагадуємо персоналу про обов'язок подібних повідомлень, а також про
імунітет від потенційної відповідальності за такі дії. У разі підозри випадку
жорстокого поводженні із дітьми повідомляти про це слід в наступному порядку:
A. Коли є обґрунтовані підстави вважати, що учень є жертвою жорстокого
поводження або бездоглядності, персонал повинен негайно зв'язатись із
службою захисту дітей (CPS) департаменту соціального захисту та охорони
здоров'я (DSHS). Якщо із цією установою неможливо зв'язатись, звіт слід
передати в поліцію, шерифові або в прокуратуру. Зв'язатись з цими
органами слід протягом сорока восьми (48) годин. Персонал також повинен
повідомляти керівника про випадки підозри на жорстоке поводження або
бездоглядність. У разі його/її відсутності слід проінформувати медсестру.
Робітник може обговорити обставини із представником CPS для отримання
допомоги та визначення, чи слід складати звіт з повідомленням. Служба
захисту дітей відповідає про визначення наявності факту жорстокого
поводження або бездоглядності. У разі будь-яких сумлінь щодо положення
дитини, рішення повинне бути на користь складання звіту.
B. Письмовий звіт повинен зберігатись адміністратором будівлі або
призначеною особою; звіт повинен виконуватись на формі округу та одразу
ж передаватись до установи, в яку було передано телефонне повідомлення.
Другу копію слід надіслати секретареві Виконавчого Директора з питань
початкової та середньої освіти, а третю копію слід зберігати в будівлі
протягом шести (6) років. Заборонено робити будь-які посилання на такий
звіт в справі учня у зведеній картотеці. Звіт повинен включати в себе:

1.
2.
3.
4.

ім'я, адреса та вік дитини;
ім'я та адреса батьків або особи, що опікує дитину;
суть та масштаби жорстокого поводження або бездоглядності;
будь-які докази жорстокого поводження, що мало місце раніше, а
також будь-яка інформація, що може відноситись до причин або
масштабів жорстокого поводження або бездоглядності;
5. якщо відомо - особа, яку звинувачують в жорстокому поводженні.
На жорстоке поводження може вказувати наступне:
ОЗНАКИ ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА:
A. Двосторонні синці, великі синці, синці різного віку, сліди синців, що були
завдані якимось предметом (пряжка ременя, дріт, лінійка, вішалка та ін.)
B. Сліди від опіків, порівняних із такими, що були завдані шляхом занурення в
гарячу рідину (чітка межа, на якій закінчується опік), сліди від опіків,
порівняних із такими, що були завдані шляхом оббризкування гарячою
рідиною, сліди опіків, що були завдані певним знаряддям (електрична
праска та ін.) або предметом (круглі опіки від цигарок та ін.).
C. Розриви, рубці, садна.
D. Поранення, що не відповідають поясненням, які дає дитина.
E. Поранення, що не відповідають віку дитини.
F. Поранення, які регулярно появляються після відсутності або канікул.
ОЗНАКИ ЕМОЦІЙНОГО НАСИЛЬСТВА:
A.
B.
C.
D.

Відставання фізичного розвитку.
Значні порушення поведінки.
Боязнь дорослих або посадових осіб.
Інформація про абсолютно неприйнятну поведінку дорослих, таку як
закривання у темній шафі, примушення пити або їсти неїстівні речі.

ОЗНАКИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА:
Сексуальне насильство, незалежно від нанесення фізичних поранень, - це будь-які
дії у формі сексуальних домагань або експлуатації, що без обмежень включають в
себе: інцест, зґвалтування, статеві відносини, содомію або неприродні або
розбещені сексуальні дії. Ознаки включають в себе:
A. Дитині трудно сидіти.
B. Дитина відмовляється перевдягатись в спортивний одяг (якщо вона
перевдягалась в минулому).
C. Венеричні захворювання у дітей будь-якого віку.
D. Прояви фізичних травм або кровотечі на оральній, генітальній або анальній
ділянці.

E. Дитина тікає з дому, але не має якихось конкретних скарг, щодо негараздів
вдома.
F. Вагітність у віці 11 або 12 років, якщо у минулому не було спілкування з
однолітками.
На безнаглядність може вказувати наступне:
ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ БЕЗНАГЛЯДНОСТІ:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Недостатнє забезпечення первинних потреб (їжа, одяг, притулок).
Недостатній нагляд (його відсутність).
Недостатнє піклування про здоров'я та часті захворювання.
Погана та нерегулярна гігієна.
Невідповідність одягу в холодну погоду.
Занедбаність.

ПОВЕДІНКОВІ ОЗНАКИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Недовіра при контакті з дорослими.
Боязнь батьків.
Боїться йти до дому.
Постійно прогулює або запізнюється до школи.
Рано приїжджає до школи та довше за інших учнів затримується у школі.
Боїться фізичного контакту із дорослими.
Має загальні прояви недостатнього піклування.
Батьки описують дитину як "складну" або "погану".
Дитина вдягнена не по погоді - не має куртки, туфлей на холодну погоду або
вдягнена в одежу з довгими рукавами та високим комірцем в жарку погоду
(можливо скриває сліди насильства).
J. Ознаки крайнощів у поведінці: часто плаче або не плаче взагалі,
ненормально агресивна або замкнута та боязлива.

ПРИМІТКА: Поведінкові ознаки самі по собі не є жорстоким поводженням. Разом
із іншими ознаками вони можуть являтись основою для підозри.
23 червня, 1998 р.
18 червня, 2003 р.

