
A guide for parents 

and carers 

 

Keelman's Way School is a 

supportive nurturing, 

educational and therapeutic 

community for pupils 

and their families. School pro-

vides relevant and 

stimulating experiences to 

support pupils progress 

and personal development. 

Our young people will 

leave having gained skills that 

allow them to access 

the adult world confidently 

with their highest level 

of independence. 

Miss i on  

Statement   

 

 

 

What is a Rights 

and Respecting 

school? 

 

 

 

 

 

 

For more information on Rights and Re-

specting schools please contact:  

 

Mjohnston1@keelmanswayschool.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 



The Rights Respect-

ing Schools Award is 

a UNICEF award 

given to schools who 

recognise the im-

portance in learning and teaching 

about children’s rights 

- UNICEF is the world’s leading or-

ganisation protecting the rights of 

the child 

- UNICEF work in schools, local 

communities and governments in 

150 countries around the world 

- In 1986 countries worldwide 

agreed to use the United Nation 

Convention on the Rights of the 

Child (UNCRC) to inform their poli-

cies and laws affecting children’s 

rights 

- Learning about rights is a means 

of protecting yourself and teaches 

about the importance in respecting 

others. 

What are the key principles of the 

UN Convention on the Rights of the 

Child?  

The UN convention consists of 54 articles in 

total, with each article referring to a right. 

UNICEF uses the UNCRC as a framework for 

its work for all the world’s children and has 

developed the Rights Respecting School 

Award (RRSA).  

Here at Keelman’s Way School, pupils are 

learning about many of the rights through 

their involvement with UNICEF and a Rights 

and Respecting ethos throughout the whole 

school.  

The main rights they are learning are:  

 The right to be listened to and say what 

you think should happen 

 The right to have privacy  

 The right to learn and go to school  

 The right to play  

 The right to have special care and sup-

port if you are disabled.  

 

What is RRSA?  What can parents 

and carers do to 

help their children?  
Talk to your children about what 

rights they have.  

Show your children how they can 

promote these rights at home.  

Remind your children about the dif-

ferences between wants and needs.  

Allow your children to take on small 

responsibilities at home.  

 

What’s next for us in school? 

Over the next few months all pupils 

will become familiar with their 

rights. Classroom charters will be 

developed with class staff and a 

steering group will lead to develop-

ment of RRSA.   

We will keep you updated in the 

school newspaper about our news 

every term.   



Ebeveynler ve 

bakıcılar için bir 

 

Keelman Yolu Okulu 

destekleyici beslenmesi , 

öğrenciler için eğitim ve 

tedavi topluluk 

ve aileleri . Okul ilgili 

sağlar ve 

deneyimlerini uyarıcı 

öğrenciler ilerlemeyi 

desteklemek için 

ve kişisel gelişim . Bizim 

gençler olacak 

erişmek için onlara izin 

kazanılan becerilere sahip 

bırakın 

güvenle en yüksek         

seviyede yetişkin dünya 

Misyonumuz 

 

 

 

Hak ve saygı Okul 

Nedir ? 

 

 

 

 

 

 

Haklar ve okullar ile irtibata 

geçiniz Saygı hakkında daha fazla 

bilgi için : 

Mjohnston1@keelmanswayschool.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 



Haklarına saygı 

Okullar Ödülü 

UNICEF ödülü 

öğrenmeönemini 

fark okullara verilir 

ve çocuk hakları 

hakkında öğretim 

- UNICEFçocukhaklarını 

koruyandünyanın önde gelen         

kuruluşudur 

-Dünyada 150 ülkede okullar, yerel 

topluluklar ve yönetimler UNICEF 

iş 

- 1986 ülkelerde dünya çocuk 

hakları etkileyen politika ve yasaları 

bilgilendirmek içinÇocuk ( BMÇHS ) 

HaklarıBirleşmiş Milletler 

Sözleşmesini kullanılması konusunda 

anlaştılar 

- Haklar öğrenilmesi kendinizi 

korumak için bir araçtır ve 

başkalarına saygı içinde önemi 

hakkında öğretir . 

ÇocukHaklarıBM Sözleşmesi'nintemel 

ilkeleri nelerdir ? 

BM kongre bir hakkın atıfta her mad-

desi , toplam 54 maddeden oluşmak-

tadır . UNICEF tümdünya çocukları için 

iş için bir çerçeve olarakBMÇHS'nin 

kullanır vehaklara saygı Okul Ödülü ( 

RRSA ) geliştirmiştir . 

İşte Keelman Yolu Okulu'nda , öğrencil-

er UNICEF ve bir Hakları ile katılımı 

sayesin debirçok hak konusunda öğren-

me ve tüm okul genelinde ahlakı saygı 

vardır . 

 

Öğrendikleritemel haklar şunlardır : 

 Doğru dinledi ve ne gerektiğini 

düşünüyorum ne dersiniz edilecek 

 Gizlilik hakkı 

 Doğru öğrenmek ve okula gitmek 

 Oynamak içinhakkı 

 Eğer devre dışı isehak, özel bakım 

ve destek var . 

RRSA nedir ? Ne anne baba ve bakıcılar 

çocuklara yardım yapabilirim? 

Ne var hakları hakkında ko-

nuşmak çocuklar . 

Evde bu hakları nasıl teşvik 

edebiliriz çocuklarınızı göster . 

Istek ve ihtiyaçları arasındaki 

farklar hakkında çocuklara 

hatırlatın . 

Çocuklarınızın evde küçük 

sorumluluklar almaya izin verin  

Ne okulda bizim için var? 

Önümüzdeki birkaç ay içinde , 

bütün öğrencilerin haklarını 

aşina olacak . Sınıf kiralamada 

sınıf personeli ile geliştirilecek 

ve bir yönlendirme grubu 

RRSA gelişmesine yol açacak-

tır . 

Sizi haberleri her dönem yak-

laşık olarak okul gazetesinde 

güncel tutacak . 

 


