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OOuurr  LLaaddyy’’ss    SStt  MMoocchhuuaa’’ss  PPrriimmaarryy  SScchhooooll  

  

IInnttiimmaattee  CCaarree  PPoolliiccyy  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  

  

OOuurr  IInnttiimmaattee  CCaarree  PPoolliiccyy  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  cchhiillddrreenn  aanndd  

ssttaaffff..    IItt  iiss  oonnee  ooff  aa  rraannggee  ooff  ssppeecciiffiicc  ppoolliicciieess  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  oouurr  

PPaassttoorraall  CCaarree  PPoolliiccyy..    TThhee  pprriinncciipplleess  aanndd  pprroocceedduurreess  aappppllyy  ttoo  aallll  ssttaaffff  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  iinnttiimmaattee  ccaarree  ooff  cchhiillddrreenn..  

  

CChhiillddrreenn  aarree  ggeenneerraallllyy  mmoorree  vvuullnneerraabbllee  tthhaann  aadduullttss  aanndd  ssttaaffff  iinnvvoollvveedd  

wwiitthh  aannyy  aassppeecctt  ooff  ppaassttoorraall  ccaarree  nneeeedd  ttoo  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  

nneeeeddss..  

  

WWhhiillsstt  iitt  iiss  oouurr  iinntteennttiioonn  ttoo  ddeevveelloopp  iinnddeeppeennddeennccee  iinn  eeaacchh  cchhiilldd  tthheerree  wwiillll  

bbee  ooccccaassiioonnss  wwhheenn  hheellpp  iiss  rreeqquuiirreedd..    IInnttiimmaattee  ccaarree  mmaayy  bbee  ddeeffiinneedd  aass  aannyy  

aaccttiivviittyy  tthhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ppeerrssoonnaall  nneeeeddss  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  cchhiilldd  

oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss  oorr  dduurriinngg  aa  oonnee--ooffff  iinncciiddeenntt..    SSuucchh  aaccttiivviittiieess  ccaann  

iinncclluuddee::  

  

  TTooiilleettiinngg  

  FFeeeeddiinngg  

  WWaasshhiinngg  

  CChhaannggiinngg  ccllootthheess  

  FFiirrsstt  AAiidd  aanndd  mmeeddiiccaall  aassssiissttaannccee  aanndd  

  SSuuppeerrvviissiioonn  ooff  aa  cchhiilldd  iinnvvoollvveedd  iinn  iinnttiimmaattee  sseellff--ccaarree..  

  

PPaarreennttss  hhaavvee  aa  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  aaddvviissee  tthhee  sscchhooooll  oonn  aannyy  kknnoowwnn  iinnttiimmaattee  

ccaarree  nneeeeddss  rreellaattiinngg  ttoo  tthheeiirr  cchhiilldd..  

  

PPrriinncciipplleess  ooff  IInnttiimmaattee  CCaarree::  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  pprriinncciipplleess  ooff  iinnttiimmaattee  ccaarree  uuppoonn  wwhhiicchh  

oouurr  ppoolliiccyy  gguuiiddeelliinneess  aarree  bbaasseedd..    EEvveerryy  cchhiilldd  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo::  

  

  BBee  ssaaffee  

  PPeerrssoonnaall  pprriivvaaccyy  

  BBee  vvaalluueedd  aass  aann  iinnddiivviidduuaall  

  BBee  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ddiiggnniittyy  aanndd  rreessppeecctt  
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  BBee  iinnvvoollvveedd  aanndd  ccoonnssuulltteedd  iinn  tthheeiirr  oowwnn  iinnttiimmaattee  ccaarree  aanndd  ttoo  hhaavvee  

ssuucchh  vviieewwss  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  

  HHaavvee  lleevveellss  ooff  iinnttiimmaattee  ccaarree  tthhaatt  aarree  aapppprroopprriiaattee  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  

  

SScchhooooll  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  

AAllll  ssttaaffff  iinn  OOuurr  LLaaddyy’’ss  &&  SStt  MMoocchhuuaa’’ss  aarree  vveetttteedd  bbyy  tthhee  EEdduuccaattiioonn  

AAuutthhoorriittyy..    TThhiiss  iinncclluuddeess  ssttuuddeennttss  oonn  wwoorrkk  ppllaacceemmeenntt  aanndd  vvoolluunntteeeerrss  

uunnlleessss  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeeemmeedd  eexxeemmpptt  aass  ssttiippuullaatteedd  iinn  DDEENNII  CCiirrccuullaarr  

22001122//1199  DISCLOSURE AND BARRING ARRANGEMENTS: 

CHANGES TO PRE-EMPLOYMENT VETTING CHECKS FOR 

VOLUNTEERS WORKING IN SCHOOLS FROM 10 

SEPTEMBER 2012..      

  

VVeettttiinngg  iinncclluuddeess  ccrriimmiinnaall  rreeccoorrdd  cchheecckkss  aanndd  ttwwoo  rreeffeerreenncceess..  

  

OOnnllyy  tthhoossee  mmeemmbbeerrss  ooff  ssttaaffff  wwhhoo  aarree  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  IInnttiimmaattee  CCaarree  

PPoolliiccyy  aanndd  ootthheerr  PPaassttoorraall  CCaarree  PPoolliicciieess  ooff  OOuurr  LLaaddyy’’ss  &&  SStt  MMoocchhuuaa’’ss  aarree  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  iinnttiimmaattee  ccaarree  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn..    VVoolluunntteeeerrss  oorr  ssttuuddeennttss  wwiillll  

nnoott  bbee  iinnvvoollvveedd..  

  

AAnnttiicciippaatteedd  iinnttiimmaattee  ccaarree  aarrrraannggeemmeennttss  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  oonn  aa  rreegguullaarr  

bbaassiiss  aarree  aaggrreeeedd  bbeettwweeeenn  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ppaarreennttss  aanndd  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee  

aanndd  ppoossssiibbllee,,  bbyy  tthhee  cchhiilldd..  SSeeee  AAppppeennddiixx  11  ––  IInnttiimmaattee  CCaarree  PPllaann  

  

IInn  ssuucchh  ccaasseess,,  ccoonnsseenntt  ffoorrmmss  aarree  ssiiggnneedd  aanndd  ssttoorreedd  iinn  sscchhooooll..  

  

IInnttiimmaattee  ccaarree  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  aannyy  cchhiilldd  wwhhoo  rreeqquuiirreess  tthhiiss  ssuuppppoorrtt  oonn  aa  

rreegguullaarr  bbaassiiss  sshhoouulldd  bbee  rreevviieewweedd  aatt  lleeaasstt  eevveerryy  ssiixx  mmoonntthhss..  

  

TThhee  vviieewwss  ooff  aallll  rreelleevvaanntt  ppaarrttiieess  sshhoouulldd  bbee  ssoouugghhtt  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  

iinnffoorrmm  ffuuttuurree  aarrrraannggeemmeennttss..    AAnnyy  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  

sshhoouulldd  bbee  rreeccoorrddeedd  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aallll  ppaarrttiieess  iinnvvoollvveedd..  

  

OOnnllyy  iinn  aann  eemmeerrggeennccyy  wwoouulldd  ssttaaffff  uunnddeerrttaakkee  aannyy  aassppeecctt  ooff  iinnttiimmaattee  ccaarree  

tthhaatt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aaggrreeeedd  bbyy  tthhee  ppaarreennttss..    TThhiiss  aacctt  ooff  iinnttiimmaattee  ccaarree  wwoouulldd  

bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff  aanndd  ppaarreennttss  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  ppoossssiibbllee  ttiimmee  

ffoolllloowwiinngg  tthhee  eevveenntt..  

  

IIff  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff  hhaass  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  aa  ccoolllleeaagguuee’’ss  iinnttiimmaattee  ccaarree  

pprraaccttiiccee  hhee  oorr  sshhee  mmuusstt  rreeppoorrtt  tthhiiss  ttoo  tthhee  DDeessiiggnnaatteedd  oorr  ((DDeeppuuttyy))  ppeerrssoonn  

ffoorr  CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn..  
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GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  GGoooodd  PPrraaccttiiccee  

  

AAllll  cchhiillddrreenn  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  bbee  ssaaffee  aanndd  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ddiiggnniittyy  aanndd  

rreessppeecctt..    TThheessee  gguuiiddeelliinneess  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  cchhiillddrreenn  aanndd  ssttaaffff..    

TThheeyy  aappppllyy  ttoo  eevveerryy  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee  iinnttiimmaattee  ccaarree  ooff  

tthhee  cchhiillddrreenn..  

  

YYoouunngg  cchhiillddrreenn  aanndd  cchhiillddrreenn  wwiitthh  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonnaall  nneeeeddss  ccaann  bbee  

eessppeecciiaallllyy  vvuullnneerraabbllee..    SSttaaffff  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthheeiirr  iinnttiimmaattee  ccaarree  nneeeedd  ttoo  bbee  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  sseennssiittiivvee  ttoo  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  nneeeeddss..  

  

MMeemmbbeerrss  ooff  ssttaaffff  aallssoo  nneeeedd  ttoo  bbee  aawwaarree  tthhaatt  ssoommee  aadduullttss  mmaayy  uussee  iinnttiimmaattee  

ccaarree,,  aass  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  aabbuussee  cchhiillddrreenn..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  

tthhaatt  ssoommee  ffoorrmmss  ooff  aassssiissttaannccee  ccaann  bbee  ooppeenn  ttoo  mmiissiinntteerrpprreettaattiioonn..  

  

TTrryy  ttoo  eennccoouurraaggee  aa  cchhiilldd’’ss  iinnddeeppeennddeennccee  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  iinn  hhiiss  oorr  hheerr  

iinnttiimmaattee  ccaarree..    WWhheerree  aa  ssiittuuaattiioonn  rreennddeerrss  aa  cchhiilldd  ffuullllyy  ddeeppeennddeenntt  ttaallkk  

aabboouutt  wwhhaatt  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  ddoonnee  aanndd  wwhheerree  ppoossssiibbllee  ggiivvee  cchhooiicceess..  

  

CCaarree  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff  wwiitthhoouutt  tthhee  

kknnoowwlleeddggee  ooff  aannootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff..    AAss  aa  cchhiilldd  mmaayy  hhaavvee  mmuullttiippllee  

ccaarreerrss  aa  ccoonnssiisstteenntt  aapppprrooaacchh  ttoo  ccaarree  iiss  eesssseennttiiaall..    EEffffeeccttiivvee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  aallll  ppaarrttiieess  eennssuurreess  tthhaatt  pprraaccttiiccee  iiss  ccoonnssiisstteenntt..  

  

OOnnllyy  ccaarrrryy  oouutt  aaccttiivviittiieess  yyoouu  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ffeeeell  ccoommppeetteenntt  wwiitthh..    IIff  iinn  

ddoouubbtt,,  aasskk..    SSoommee  pprroocceedduurreess  mmuusstt  oonnllyy  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  

ssttaaffff  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  ffoorrmmaallllyy  ttrraaiinneedd  aanndd  aasssseesssseedd..  

  

IIff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  ccoonncceerrnnss  yyoouu  mmuusstt  rreeppoorrtt  tthheemm  ttoo  tthhee  DDeessiiggnnaatteedd  oorr  

DDeeppuuttyy  DDeessiiggnnaatteedd  TTeeaacchheerr  ffoorr  CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn  ii..ee..  MMrrss  HHaammiillttoonn  aanndd  

MMrrss  QQuuiinnnn  rreessppeeccttiivveellyy..    TThhiiss  iinncclluuddeess  aannyy  uunnuussuuaall  mmaarrkkiinnggss,,  

ddiissccoolloouurraattiioonn  oorr  sswweelllliinngg..      

  

IIff  aa  cchhiilldd  iiss  aacccciiddeennttaallllyy  hhuurrtt  dduurriinngg  iinnttiimmaattee  ccaarree  oorr  mmiissuunnddeerrssttaannddss  oorr  

mmiissiinntteerrpprreettss  ssoommeetthhiinngg,,  rreeaassssuurree  tthhee  cchhiilldd,,  eennssuurree  tthheeiirr  ssaaffeettyy  aanndd  rreeppoorrtt  

tthhee  iinncciiddeenntt  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  tteeaacchheerr..      

  

RReeppoorrtt  aanndd  rreeccoorrdd  aannyy  uunnuussuuaall  eemmoottiioonnaall  oorr  bbeehhaavviioouurraall  rreessppoonnssee  bbyy  tthhee  

cchhiilldd..    TThhee  sscchhooooll’’ss  CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn  PPoolliiccyy  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd..  
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WWeettttiinngg  aanndd  SSooiilliinngg  

  

SShhoouulldd  aa  cchhiilldd  wweett  oorr  ssooiill  hhiimm//hheerrsseellff  ssttaaffff  wwiillll  ddeecciiddee  tthhee  mmoosstt  

aapppprroopprriiaattee  rreessppoonnssee  aanndd  aacctt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  GGoooodd  

PPrraaccttiiccee..    IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aallll  ssttaaffff  ccaarriinngg  ffoorr  aa  cchhiilldd  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  tthheeyy  aarree  aawwaarree  ooff  tthhee  cchhiilldd’’ss  mmeetthhoodd  aanndd  lleevveell  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    

DDeeppeennddiinngg  oonn  tthheeiirr  aaggee,,  mmaattuurriittyy  aanndd  lleevveellss  ooff  ssttrreessss  cchhiillddrreenn  mmaayy  

ccoommmmuunniiccaattee  uussiinngg  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  ––  wwoorrddss,,  ssiiggnnss,,  ssyymmbboollss,,  bbooddyy  

mmoovveemmeennttss,,  eeyyee  ppooiinnttiinngg,,  eettcc..,,  ttoo  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn::  

  

  MMaakkee  eeyyee  ccoonnttaacctt  aatt  tthhee  cchhiilldd’’ss  lleevveell  

  UUssee  ssiimmppllee  llaanngguuaaggee  aanndd  rreeppeeaatt  iiff  nneecceessssaarryy  

  WWaaiitt  ffoorr  rreessppoonnssee  

  CCoonnttiinnuuee  ttoo  eexxppllaaiinn  ttoo  tthhee  cchhiilldd  wwhhaatt  iiss  hhaappppeenniinngg  eevveenn  iiff  tthheerree  iiss  

nnoo  rreessppoonnssee  

  TTrreeaatt  tthhee  cchhiilldd  aass  aann  iinnddiivviidduuaall  wwiitthh  ddiiggnniittyy  aanndd  rreessppeecctt  

  
SSttaaffff  sshhoouulldd  aallwwaayyss  eennccoouurraaggee  ggoooodd  hhyyggiieennee  ssttaannddaarrddss  bbyy  aasskkiinngg  tthhee  

cchhiillddrreenn  ttoo  fflluusshh  tthhee  ttooiilleett  aafftteerr  uussee,,  wwaasshh  tthheeiirr  hhaannddss  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  wwaatteerr  

pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  cchhiillddrreenn’’ss  ttooiilleett  aarreeaa  aanndd  ddiissppoossiinngg  ooff  ppaappeerr  ttoowweellss  iinn  tthhee  

wwaassttee  ppaappeerr  bbiinn,,  aafftteerr  ddrryyiinngg  hhaannddss..  

  

PPaarreennttss  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  PPrriimmaarryy  11  aanndd  22  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  eennssuurree  tthheeyy  hhaavvee  

pprroovviiddeedd  tthhee  sscchhooooll  wwiitthh  aa  cchhaannggee  ooff  uunnddeerrwweeaarr  aanndd  bboottttoommss  eettcc  iinn  aa  

ssmmaallll  hhoolldd  aallll  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ttooiilleettiinngg  aacccciiddeenntt..  

  

TThhee  sscchhooooll  wwiillll  hhaavvee  aa  ssppaarree  cchhaannggee  ooff  ccllootthhiinngg  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  

““aacccciiddeenntt””..  

  

EEaacchh  cchhiilldd  iiss  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aatttteenndd  ttoo  aanndd  cclleeaann  hhiimm//hheerrsseellff,,  aafftteerr  ggooiinngg  ttoo  

tthhee  ttooiilleett..    HHoowweevveerr,,  iiff  aa  cchhiilldd  hhaass  wweett  oorr  ssooiilleedd  hhiimm//hheerrsseellff  aanndd  hhee//sshhee  

nneeeedd  hheellpp  iinn  cchhaannggiinngg,,  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff  wwiitthh  aann  ooppeenn  ddoooorr  ppoolliiccyy  wwiillll  

sseeee  ttoo  tthhee  cchhiilldd’’ss  nneeeeddss..  TThhiiss  mmeeaannss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ssttaaffff  wwiillll  iinnffoorrmm  

aannootthheerr  aadduulltt  tthhaatt  hhee//sshhee  iiss  ggooiinngg  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  iinnttiimmaattee  ccaarree--  tthhiiss  wwiillll  bbee  

ddoonnee  iinn  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  tthhee  ootthheerr  aadduulltt..    

  

EEaacchh  ppaarreenntt  hhaass  ssiiggnneedd  aa  PPaarreennttaall  CCoonnsseenntt  ffoorrmm  ggiivviinngg  ppeerrmmiissssiioonn  tthhiiss..  

  

IIff  aa  cchhiilldd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  wweett  oorr  ssooiill  hhee//sshhee  mmaayy  bbee  aasskkeedd  ttoo  ttaakkee  aa  bbrreeaakk  

ffrroomm  sscchhooooll  uunnttiill  tthhee  iissssuuee  iiss  ssoollvveedd..  
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CCoonncclluussiioonn  

  

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  IInnttiimmaattee  

CCaarree  PPoolliiccyy,,  rreeffeerreennccee  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn  aanndd  

PPaassttoorraall  CCaarree  PPoolliicciieess..  

  

TThhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  oonn  aann  aannnnuuaall  bbaassiiss  oorr  wwhheenn  ddeeeemmeedd  

nneecceessssaarryy  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ffuurrtthheerr  gguuiiddaannccee  ggiivveenn  bbyy  DDEENNII  oorr  ootthheerr  

ssttaattuuttoorryy//aaddvviissoorryy  bbooddiieess..    AAllll  ssttaakkeehhoollddeerrss  wwiillll  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  rreevviieeww  

tthhrroouugghh  aa  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss..  

  

SSiiggnneedd::  

  

CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  GGoovveerrnnoorrss::  

  

DDaattee::  

  

  


