Safeguarding Children
At Regent’s International School we are committed to ensuring the safety of our children. This includes protecting them from harm and abuse in school, but also at home and beyond. All adults in our school
community have a responsibility to actively promote safeguarding and to act if they have concerns about a child’s welfare, including outside school. It is mandatory for all staff members to bring safeguarding
concerns to the attention of a school Designated Safeguarding Officer and they are accountable for their role in this. Our Safeguarding and Child Protection Policy can be accessed by scanning the QR Code.
The Safeguarding Team can also be contacted by emailing safeguarding@regents.ac.th

โรงเรียนนานาชาติรีเจนทใหความสำคัญเรื่องความปลอดภัยแกบุตรหลานของทาน ซึ่งรวมถึงการปองกันบุตรหลานของทานจากการถูกทำรายและการลวงละเมิด ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และที่อื่น ๆ คุณครูและพนักงานทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบรวมกันเพื่อที่จะชวยกัน
ดูแลนักเรียนทุกคนและตองลงมือเขาชวยเหลือ/แกไขทุกปญหาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของนักเรียน และรวมถึงนอกโรงเรียนดวย ถือเปนระเบียบปฎิบัติที่คุณครูและพนักงานทุกคนตองรายงานปญหาเรื่องความปลอดภัยตอคณะกรรมการคุมครองเยาวชนของโรงเรียน ทาน
สามารถดูรายละเอียดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการคุมครองเยาวชน ไดโดยสแกนรหัส QR code ดานบนนี้ หากทานมีขอสงสัยใด ๆ กรุณาติดตอ ทีม safeguarding ที่อีเมล safeguarding@regents.ac.th
The key staff members to speak to if you have any concerns are:

หากทานมีขอสงสัยใด ๆ สามารถเขาพบคณะกรรมการทุกทานตามรายชื่อดานลางนี้

Tim Bayley

Peter Jones

Deputy Designated Safeguarding Officer

Deputy Designated Safeguarding Officer

Head of Boarding/Sec DHT

Head of Secondary

tim.bayley@regents.ac.th

peter.jones@regents.ac.th

Khun Kae
(Sranatee Siripaiboon)

Martyn Smith

Dawn Mitchell

Natasha Overy

Safeguarding Team Member

Safeguarding Team Member

Safeguarding Team Member

Deputy Designated Safeguarding Officer

Principal

Head of Primary and EY

KS3 Coordinator

martyn.smith@regents.ac.th

dawn.mitchell@regents.ac.th

natasha.overy@regents.ac.th

(ในกรณีที่ติดตอเปนภาษาไทย) Operations Dept
kae@regents.ac.th

These staff members are trained in dealing with Child Protection to the highest international standards. If you would like to talk with a Thai speaking member of staff, please let us know and we will arrange this.

คณะกรรมการทุกทานเหลานี้ ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการคุมครองเด็กตามมาตรฐานสากลสูงสุด หากทานตองการพูดคุยกับพนักงานที่พูดภาษาไทย กรุณาแจงใหโรงเรียนทราบ

What is Safeguarding?

|

คืออะไร?

Safeguarding means the things that we do as a school to
protect the health, rights and well-being of children. This
means preventing harm, protecting children and supporting
them. It especially relates to protecting children from harm,
abuse and neglect.
Safeguarding หมายถึงสิ่งที่เราทำในฐานะโรงเรียนเพื่อปกปองทางดานสุขภาพ

สิทธิและความเปนอยูที่ดีของเด็กๆ ซึ่งหมายถึงการปองกันอันตรายปกปองเด็กและ
ชวยเหลือพวกเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวของกับการปกปองเด็กจากการถูกทำราย
การลวงละเมิดและการละเลยไมใสใจ

What should you do if you are concerned?
หากทานมีปญหา ทานจะทำอยางไร?
Speak to a designated officer immediately
(within the school day)

ปรึกษากับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทันที (ชวงระหวางเวลาทำการของโรงเรียน)
Make a written record of your concern and sign and date it

ทำบันทึกขอกังวลของทานเปนลายลักษณอักษร และลงชื่อพรอมวันที่

Respect the confidentiality of the issue within the scope of
theschool’s Safeguarding and Child Protection Policy.

ทางโรงเรียนจะเก็บรายละเอียดของทานไวเปนความลับ ภายใตขอบเขตของ
นโยบายการปองกันและการคุมครองเด็กของโรงเรียน

What will Regent’s International School do?
โรงเรียนจะดำเนินการอยางไร?
We will recognise the concern.

โรงเรียนจะพิจารณาปญหาของทาน

We will manage the process professionally.

โรงเรียนจะจัดการตามกระบวนการอยางมืออาชีพ

We will follow our Safeguarding and Child Protection Policy.

โรงเรียนจะยึดถือความปลอดภัยและสบายใจของเด็กเปนที่ตั้งสำคัญ

We will show respect for confidentiality.

โรงเรียนจะเก็บขอมูลของทานไวเปนความลับ

