
سیاسة JKA- الكبح الجسدي للتالمیذ 
نطاق التطبیق 

یخضع استخدام الموظفین للقوة البدنیة أو التدخل البدني لھذه وى جمیع موظفي مدارس دنفر العامة. عل JKAسیاسة تسري 
 السیاسة. 

تنفیذ عملیة الكبح الجسدي 

وكرامة األفراد الموجودین في المدرسة. وصالح الحكم المھني السلیم، مع مراعاة سالمة،  باستخدامتنفیذ ھذه السیاسة ینبغي 

 التعریف:

یعرف "الكبح الجسدي" بموجب قانون الوالیة وھذه السیاسة على أنھ طریقة أو وسیلة تستخدم لتقیید حریة أو حركة الفرد 
بشكل إلزامي بما في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر القوة البدنیة الجسدیة، واألدوات المیكانیكیة، والتحفظ المادي 

والحجز االنفرادي.  

ویجب أن تتوافق أي طریقة أو وسیلة تستخدم للحد من حریة أو حركة الفرد بشكل إلزامي بما في ذلك على سبیل المثال ولیس 
حمایة فیما یتعلق بمع قانون الوالیة  ،والحجز االنفرادي الماديوالتحفظ  ،واألدوات المیكانیكیةالحصر القوة البدنیة الجسدیة، 

مع قانون الوالیة بشكل دقیق ولتدخل البدني تتجاوز خمسة دقائق . یجب أن تتوافق أي عملیة استخدام لالتحفظاألشخاص من 
یقوم المشرف ومجلس التعلیم أن . یجب وھذه السیاسة التحفظمن قانون  األشخاصبما في ذلك على حمایة وھذه السیاسة، 

 بما یتفق مع ھذه السیاسة وقانون الوالیة. التحفظ  خداماإلجراءات وبرنامج تدریبي الستبوضع 

: ینبغي أال یتضمن التحفظ ما یلي

لتقدیم الدعم البدني، أو الوقایة من اإلصابة أو اإلجراءات الطبیة التطوعیة المنقذة التكیفیة استخدام األجھزة الوقائیة أو  .1
 للحیاة. 

؛ اآلخریندقائق لحمایة الطالب أو األشخاص  . احتجاز الطالب لمدة تقل عن خمسة2

وضع الطالب بمفرده في غرفة أو منطقة محددة من الغرفة ألجل یقصد بالحجز االنفرادي . الحجز االنفرادي. استخدام 3
 بالمدرسة.  آخر متعلقنشاط أي قبل إعادتھ للفصل أو  الذي قام بھ السماح للطالب بالتفكیر في السلوك غیر الالئق

: استخدام التحفظ اسس

یجوز لألشخاص الموظفین من قبل المنطقة التعلیمیة والمعتمدین في استخدام طریقة معترف بھا للكبح المادي، في نطاق 
وظیفتھم، استخدامالكبح المادي المقبول و/ أو الحجز االنفرادي كوسیلة لحمایة الطالب المتحفظ علیھ أو اآلخرین من التھدید 

الخطیر، والمحتمل والكبیر بوقوع الضرر البدني.  



یجوز استخدام الكبح فقط في حاالت الطوارئ عندما تفشل كافة البدائل األقل من درجة الكبح أو عندما یقرر الموظف أن 
ھذه البدائل غیر مالئمة أو غیر فعالة في ظل ھذه الظروف.  

حیث تكون ھناك لآلخرین البدني للذات أو  بوقوع الضرروالكبیر دید الخطیر، والمحتمل ھي عبارة عن التھ الطوارئإن حالة 
 قدرة حالیة للتأثیر على ھذا الضرر. 

ینبغي أن یكون الغرض من استخدام الكبح ھو منع استمرار أو تجدید حالة الطوارئ. ویجوز استخدام التحف فقط للمدة 
الزمنیة الضروریة إلنجاز ھذا الغرض. ال یجوز بأي حال من األحوال استخدام القوة البدنیة بخالف تلك الحاالت الضروریة 

للحد من حریة حركة الطالب.  

الواجبات المتعلقة باستخدام الكبح: 

عند ضرورة القیام بالكبح، سیتولى القیام بالواجبات التالیة الشخص (األشخاص) المختصین بعملیات التدخل المالئمة في 
التحفظ:  

1. یجب أن یقوم الشخص المتولي لعملیة الكبح بمراقبة أي طالب یتم حجزه على األقل كل خمسة عشر دقیقة لضمان أن 
الطالب في مكان مالئم، وأنھ ال یتم إعاقة الدورة الدمویة للطالب، وأال یتم إعاقة مجرى الھواء للطالب وتلبیة االحتیاجات 

البدنیة األخرى للطالب.  

یجب إخالء سبیل الفرد الذي تلقى الكبح المادي في غضون خمسة عشر (15) دقیقة، باستثناء منعھ ألسباب تتعلق 
بالسالمة. 

2. ال یجوز أن یتسبب الكبح المادي في الضغط الشدید على ظھر الطالب أو منع أو إعاقة قدرتھ على التنفس. ویجب أن یقوم 
الموظف بالتحقق من عدم تعرض تنفس الطالب للخطر.  

. أحد األطباءعلى طلب بناء الكیمیائي) فقط التحفظ استخدام التدخل الطبي (یجوز . 3

4. ینبغي توفیر فترات راحة من الحجز االنفرادي من أجل الذھاب بشكل طبیعي إلى المغاسل. 

5. تدریب الموظفین: یجوز لالشخاص المدربین فقط على االستخدام الصحیح للكبح القیام بھ. یجب أن یحصل الموظفین على 
تدریب سنوي أثناء الخدمة على االستخدام المالئم للتحفظ. ینبغي أن تتضمن عملیة التدریب متطلب قیام الموظفین بتوضیح، 

متى أمكن، استخدام التحفظ للفرد المراد التحفظ علیھ وأسرتھ إذا كان ذلك مناسًبا. ینبغي أن تتضمن عملیة التدریب أیًضا 
التوثیق المالئم وإجراءات اإلخطار.  

التوثیق والمراجعة: 

المادي: التحفظ وإذا تم استخدام 

) إلدارة المدرسة. 1( یوم مدرسي واحدفي غضون  تقریر كتابي. یجب تقدیم 1



2. یجب أن یقوم مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ بإخطار أولیاء األمور شفھًیا في أسرع وقت ممكن وفي موعد ال یتجاوز 
نھایة الیوم الدراسي الذي تم فیھ استخدام الكبح.  

3. ینبغي إرسال تقریر كتابي بالبرید، أو عبر البرید اإللكتروني أو عبر الفاكس لولي األمر )أولیاء األمور( في غضون ست ٍ 
وثالثین )36( ساعة عقب تنفیذ عملیة الكبح ووضع نسخة في الملف التراكمي للطالب.  

4. بناء على طلب ولي األمر أو الوصي، سیتم إجراء عملیة مراجعة من أجل حادثة الكبح المستخدم. 

لقانون الوالیة الخاص تحدیًدا األمن في مدارس دنفر العامة من ھذه السیاسة كما أنھم یخضعون بشكل أكثر مسؤولي  یستثنى* 
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