ﻣ ﺎ ﯾﺟ ب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺔ اﻟﻣدر ﺳ ﺔ

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ

ﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون أﻟطﻔل ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وأﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن ﺣﺗﻰ أن
ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻻﻓﺿل.

ﺣﻔظ أﻻطﻔﺎل وﺣﻣﺎﯾﺔ أﻻﻣﺎن
ﻓﻲ أﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻟﻠواﻟدﯾن/ﻣﻘدﻣﻲ أﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﯾﻣﻛن أﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻟﻣزﯾد ﻣن أﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أﻟﻼﻣﺎن ﺑﺎﻻطﻼع
ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ أﻟﻣدرﺳﺔ وﻣوﻗﻊ ﺷراﻛﺔ دورﺳﯾت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل
إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أي ﻣﺧﺎوف ﺣول أﻣﺎن طﻔﻠك أوطﻔل أﺧر أﻟﺗﺣدث ﻣﻊ
ﻣﺧﺻﺻﻲ أﻻﻣﺎن ﻓﻲ أﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻧﺎﺋب أو ﻋﺿو اﺧر ﻣن ﻛﺑﺎر
أﻟﻣوظﻔﯾن .وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك إﺗﺻل:
ب ﻣﺎش
ب ِس ِ
ِ
٠١٢٠٢ ٧٣٥٠٤٦
MASH@bcpcouncil.gov.uk
أﻟﺷرطﺔ  ٩٩٩ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻟطوارئ
أو  ١٠١ﻟﻐﯾرأﻟطوارئ
 ٠٨٠٨٨٠٠٥٠٠٠إن إس ب س س
 ٠٨٠٠١١١١ﺧط ھﺎﺗف أﻟﻼطﻔﺎل
ب ﻟﻼﻣﺎن ﻓﻲ أﻟﺗﻌﻠﯾم
ب ِس ِ
ﺷراﻛﺔ دورﺳﯾت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ِ

أﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻟﻔرﻋﯾﺔ )ﻣراﺟﻌﺔ أﯾﻠول (٢٠١٩

أﻟﺣﺿور -رﺻد ﺣﺿور طﻔﻠك ﯾوﻣﯾﺎ واﻟﻐﯾﺎب اﻟﻛﺑﯾر داﺋﻣﺎ ً
ﯾﺗﺑﻌﮫ ﻣوظف اﻟﺣﺿور.اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﺿوراﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ
أن ﺗﻘرأ وﺗﻔﮭم

•

 أي ﺷﺧص ﯾﻌﻣل أو اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﯾﺗم ﻓﺣﺻﮭمﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﮭم آﻣﻧﯾن ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل وﺛم ﺗدرﯾﺑﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ

ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﺣﻔظﮭم  ،وﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ إذا ھم ﺷﻌروا ﺑﺎﻟﻘﻠق.
•
 اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻗﯾﺎدة أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟذﯾنﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ دي إس ال ,واﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب إﺿﺎﻓﻲ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب
ﻋﻣﻠﮫ إذا ﺷﻌروا ﺑﺎﻟﻘﻠق.
ﻗﯾﺎدة أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ھو..........:
ﺑطل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻠطﺟﺔ ھو..........:
ﺑطل اﻷﻣﺎن اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ھو..........:
ﻋﺎﻣل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟرﻋوﯾﺔ ھو..........:
ﻗﯾﺎدة أﻟوﻗﺎﯾﺔ ھو..........:

اﻟﺳﻠوك  -اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻗواﻋد ﺳﻠوك واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣدرﺳﻲ ﻛﻠﮫ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﺎن وﺳﻌﺎدة
اﻟﺟﻣﯾﻊ .وﻧﺣن ﻧﻔﮭم أن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺣﺻل ﻣﺷﺎﻛل
ﺑﯾﻧﮭم وھذا ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر اﻟذﯾن ﺳﯾﺗم اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ
اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.

 ﺳوف ﻧﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾك داﺋﻣﺎ ً واﻟﻌﻣل ﺟﻧﺑﺎ اﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻌﻛم إذا ﻛﻧت ﻧﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠقﺣول طﻔﻠك أو طﻔل آﺧر .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﻌﻛم
إﻻ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻼطﻔﺎل  .اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻون
اﻟذي ﯾﺧﺑرك ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ھذااﻟﻣوﺿوع ،وﻣﺗﻰ ﯾﺟب أن ﻧﺗﻛﻠم ﻣﻊ
اﻟﺷرطﺔ أو ﺧدﻣﺎت اﻷطﻔﺎل .اﻟرﺟﺎء اطﻠب ﻣﻧﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن
ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
 ﺳوف ﻧﺳﺎﻋد طﻔﻠك ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻋن أﻟﻼﻣﺎن وﺣﻔظ أﻧﻔﺳﮭم .ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣنھذة اﻟدروس ﻋﻠﻰ اﻷﻛل اﻟﺻﺣﻲ ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻠطﺟﺔ،اﻟﺳﻼﻣﺔ أﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق ،وﻋﻼﻗﺎت ﺻﺣﯾﺔ ،ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻛﺣول ,ﻣﻧﻊ
اﻟﺗطرف .ﻛﺟزء ﻣن ھذه اﻟدروس ﺳوف ﻧﻌﻠم طﻔﻠك ﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ إذا ﻛﺎﻧوا ﻗﻠﻘﯾن
أو ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻠق إزاء ﺳﻼﻣﺗﮭم.

ﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ اﻵﺑﺎء/ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻵﺑﺎء/ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ھم اﻟﻧﺎس اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ أﺑﻧﺎﺋﮭم .ﯾﺟب
ﻋﻠﯾك داﺋﻣﺎ ً
اﺷﻌر ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻻﺛﺎرة اﻟﺷواﻏل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷطﻔﺎل

•

اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة أو دﻋم

•

أﺧﺑراﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أﯾﺔ أواﻣراﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟطﻔل

•

•

•

اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ  -اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﺑﺎرواﻻطﻔﺎل
ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ
واﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ ﻛل ﻓرد.
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣدرﺑﯾن ﺗدرﯾﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻊ أﯾﺔ ﺣوادث ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.
أﻻﻣﺎن أﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ  -اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﺗرف ﺑﺄن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻠﻌب
دورا ً ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻷطﻔﺎل ،وھﻲ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ .ﻟدﻋم اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت ،اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻧدھﺎ
اﻟﻣﻌﺎوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء أطﻔﺎﻟك
آﻣﻧﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل.

اﻟﺷ ﻛ ﺎوي

أﺧﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛل ﻧﻘل •
ﻣﻧزل ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﻗم اﺗﺻﺎل ﺟدﯾد ،ﺗﻐﯾﯾر اﺳم ،ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺑوﯾﺔ
وﺗوﻓﯾر •
أﺧﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟذﯾن ﯾﺎﺧذون طﻔﻠك ﻣن وإﻟﻰ أﻟﻣدرﺳﺔ
اﺛﻧﯾن ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻷﺧرى .ﯾﺟب ﻋﻠﯾك إﺑﻼغ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄي
ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ
أﺧﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﺳﺗﻛون ﻏﺎﺋﺑﺔ واﻟﻼﺳﺑﺎب وﻟﻣﺎذا

أﻟﺑﺎطﺟﺔ  -اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺄﺧذ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﮭدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد
،وﺳوف ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل واﻷﺳر ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺣل أي ﻣﺷﺎﻛل
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻠطﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻘرأ وﺗﻔﮭم.

•

إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أي ﺷﻛﺎوى ﺣول ﻛﯾف ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻌك أوﻣﻊ
طﻔﻠك اﻟرﺟﺎء اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣدث ﻣﻌﻧﺎ .ﻣدﯾرة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﺗﻛون
داﺋﻣﺎ ً ﺳﻌﯾدة ﻟﻠﺗﺣدث إﻟﯾﻛم ﻟﺣل أي ﺻﻌوﺑﺎت .ﻓﻣن اﻷﻓﺿل اﻟﺗﺣدث
إﻟﯾﻧﺎ ﺑﻣﺟرد أن ﻟدﯾك ﻣﺻدر ﻗﻠق ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺷﻛﻠﺔ أﻛﺑر .إذا
ﻛﻧت ﻻ ﺗﺷﻌر ﺑﺄن أﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻘد إﻧﺣﻠت ,ﯾﻣﻛن رﻓﻊ اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑك ﻣﻊ ھﯾﺋﺔ اﻹدارة .ﺳوف ﺗﺟد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﻛﺎوى اﻟﻣدارس ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ
اﻟﻣدرﺳﺔ.

أﻧواع أﻹﺳﺎءة
ھﻧﺎك أرﺑﻌﺔ أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن اﻻﻋﺗداء :اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ،واﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻹھﻣﺎل.

ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻻﻣﺎن ﯾﺗﺿﻣن طﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺛل...

أﻻﺳﺎءة اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺷل اﻻﺑﺎء/ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اوأﻻﺧرﯾن ﻣن إظﮭﺎر اﻟﺣﺑﺄ اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ
ﻻطﻔﺎﻟﮭم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﮭددوا او أﻟﺗﮭﻛم أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﮭﺎ ,ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب أﻟﻘﻠق  ,أﻟﻛﺎﺑﺔ,
أﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ,أو أﻻﻧزﻋﺎج ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﮭم.
أﻹﺳﺎءة أﻟﺟﺳدﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ اﻻﺑﺎء/ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ او أﻻﺧرﯾن ﯾﺻﯾﺑوا إﻟﺣﺎق أﻟﺿرر ﻋﻣدا ﺑﺎﻟطﻔل أو
أﻟﺷﺎب ,أو ﻻ ﯾﺣﻣﻲ أﻟطﻔل ﻣن أﻟﺗﻌرض ﻟﻸذى ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص أﺧر.
أﻹﺳﺎءة أﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
وھذا ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ إﺟﺑﺎر أو إﻏراء أﻟطﻔل أو أﻟﺷﺎب ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻻﻧﺷطﺔ
أﻟﺟﺳدﯾﺔ ,ﻟﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻟﻌﻧف ,ﺳواء ﻛﺎن
أﻟطﻔل ﻣدرك ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث أم ﻻ.
أﻹھﻣﺎل
ھوﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺷل اﻻﺑﺎء/ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ أﻟﺣﺎﺟﺎت أﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻻطﻔﺎل أو أﻟﺷﺎب
أﻟﺻﻐﯾر ﻟﻠﻐذاء ,وأﻟﻣﻼﺑس ,وأﻟﻣﺄوى أو أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟطﺑﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗرك أﻻطﻔﺎل
دون أﻹﺷراف أﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻓﻲ وﺿﻊ ﻏﯾر آﻣن أو ﻣﺣﻣﻲ.

أﻹﺳﺎءة أﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
أي ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ,أو ﺑﺳﻠوك أﻟﺗﮭدﯾد أو ﻋﻧف أو ﺳوء أﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرھم  16ﻋﺎًﻣﺎ أو أﻛﺛر واﻟذﯾن ھم أو ﻛﺎﻧوا
ﺷرﻛﺎء ﺣﻣﯾﻣﯾن أو أﻓراد ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺟﻧﺳﮭم أو
ﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺗﮭم.
أﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗﻧﺑﯾﺔ ﻣن أﻟﺷرطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث "أﻻﻋﺗداء أﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻓﻲ
أﺳرة أﻟطﻔل.
ﺳوف ﯾﻘدﻣون أﻟدﻋم وأﻟرﺻد ,وإﺗﺻل ب "أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" إذا ﻛﺎن
ﻟدﯾك إھﺗﻣﺎﻣﺎت أﺧرى.

اﺳﺗﻐﻼل اﻷطﻔﺎل –
ھو اﺳﺗﺧدام اﻟطﻔل ﻟﻠرﺑﺢ أو اﻟﻌﻣل أو اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ أو أي ﻣﯾزة
ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى

 ﻋﻧف ﻋﺻﺎﺑﺎة أﻟﺷﺑﺎب• ﺗﺷوﯾﺔ أﻻﻋﺿﺎء أﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ أﻻﻧﺛوﯾﺔ• أﻻﺳﺎءة أﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ• اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺎئ • أﻻﺳﺗﻐﻼل أﻟﺟﻧﺳﻲ• أﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎ َﻻطﻔﺎل/اﻟﻌﺑودﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ•
 أﻟﻣﺧدرات واﻟﻛﺣول• أﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي• أﻟﺳﻼﻣﺔ أﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ• أﻟﺻﺣﺔ و ﻣﺷﺎﻛل أﻻﻣﺎن• -أﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن أﻟﺗطرف•

أﻟﺑﻠطﺟﺔ
أﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ
أﻣﺎن أﻟﺣرﯾق
إذاء أﻻطﻔﺎل
أﻟﮭروب
إﺿطراﺑﺎت أﻻﻛل
أﻻﻛﺗﺋﺎب
ﻣﺷﺎﻛل أﻻﻣراض أﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
أﻻطﻔﺎل أﻟﻣﻔﻘودﯾن
أﻟﺗﻌﻠﯾم

 اﻟطرﯾق واﻟﺳﻛكاﻟﺣدﯾدﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎه

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﺳﺎءة
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗطرﻓﺎ  ,ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻻﻣﺎن ﻟﻼطﻔﺎل وأﻟﺷﺑﺎب ﻣن
أﻻﺳﺎءة.
أﻹﺳﺎءة ﻟﻠطﻔل أو أﻻھﻣﺎل ھو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرض أﻟﺷﺧص دون ﺳن
18ﻟﻼذى أو ﻟم ﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﺎﻟطﻔل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ.
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﯾﻣﻛن أﻹﺳﺎءة ﻟﻼطﻔﺎل او أﻟﺷﺎب أﻟﺻﻐﯾر ﻣن
ﻗﺑل ﺷﺧص ﻏرﯾب او طﻔل أﺧر او ﺷﺎب ﺻﻐﯾر ,وﻟﻛن ﻋﺎدة أﻧﮭم
ﯾﻌرﻓون أﻟﺷﺧص أﻟذي ﯾﺳﺑب ﻟﮭم اﻻذى .ﻣﺛﻼ اﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اوﺷﺧص ﻓﻲ أﻟﺷﺑﻛﺔ أﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺎءة ﻟﻼطﻔﺎل او اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ,ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل,
ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ او ﻓﻲ
ﻧﺎدي اﻟﻣدرﺳﺔ ,أﻻﻧﺗرﻧت إﻟﺦ .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﺷﺧص أﺧر ﯾﻌﻠم
ﻣﺎ ﯾﺣدث وﻟﻛن ﻟم ﯾﺣﺎول ﻟوﻗف ﻣﺎﯾﺣدث .وھذا اﯾﺿﺎ ﺧطﺄ.
أﺛر إﺳﺎءة أﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
أﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻗد ﺗﻌرﺿوا ﻟﻺﺳﺎءة أو أھﻣﻠوا ﺳﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭم
ﻓﻲ أﻟﻣدى أﻟﻘﺻﯾر وﻟﻛن ﻟﺑﻌض أﻟﻣدى اﻟطوﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻣر
طوال ﺣﯾﺎﺗﮭم ﻣﺛﻼً ﺻﻌوﺑﺎت أﻟﻌﻼﻗﺔ او ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ او
إﺳﺎءة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧدرات او اﻟﻛﺣول.

ﻣﺎ ھو ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻻﻣﺎن؟
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻧﺎس ﻛﺑﺎرﺣوﻟﮭم ﻣوﺛوق ﺑﮭم
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺄﻣن ﻣن اﻟﺿرر ﺑﺄﺷﺧﺎص آﺧرﯾن أو ﻣن إﯾذاء أﻧﻔﺳﮫ
واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ.

ﻛﯾف ﺳﯾﺗم ذﻟك؟
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺿﻣن أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب:
رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺟﯾدة
ﻓﻲ أﻣﺎن
ﻟدﯾﮭم ﻓرص أﻓﺿل ﻟﻠﺣﯾﺎة
وان:
ﺟﻣﯾﻊ أﻻﺷﺧﺎص أﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻣﻊ أﻻطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب ﻣﺗﺎﻣﻧﯾن وﻣﻼﺋﻣﯾن
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك
ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻣﺎﻛن ﺣﯾث ﯾذھب أﻻطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب إﻟﯾﮭﺎ ﺗﻛون اﻣﻧﺔ

ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻻﻣﺎن ھو أﯾﺿﺎ ﻋن...

ﺗﻘدﯾم أﻟدﻋم ﻟﻼطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب
أﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص اﺧرﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد أﻟﺿرورة

 اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺑﻛرة  -أﻟﺗﻌرف أﻟﻣﺑﻛر واﻟﺗدﺧل إذا ﻛﺎن أﻟطﻔلأو أﻟﺷﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﻗﻠﻘﺎ ﺑﺷﺎن ﺷﺧص طﻔل أو ﻣراھق
أﻟﺗﻌرف ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﻟﺷﺧص أﻟطﻔل أو أﻟﺷﺎب ﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻠﺧطر ﻟﻼذى
أو أﻻﻋﺗداء
إﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل او اﻟﺷﺎب

ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻻﻣﺎن ھواﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﺿرر أو اﻹﯾذاء ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول .أﻧﮭﺎ
ﻟﯾﺳت ﻓﻘط ﺣول أﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗورط ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب
اﻷﻛﺛر ﻋرﺿﮫ ﻟﻸذى أو اﻟﺗﻲ ﺗؤذى.

أﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣﺎن اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب.

