
 إل�ك أنت أيها الطالب

امك   الطم�ن�نةأن �شعر �لك ع� ما أنت عل�ه و لك إح��  

� هلس��ور� س�ستطيع الشعور �الطم�ن�نة. 
�� � � مدارس تعل�م ال�ال���

 أثناء دراستك ��

 

 ستحصل ع� الدعم اثناء دراستك ل�� �شعر �اإلرت�ا� وتحصل ع� المعرفة. 

 

اإلحت�اجا�نحن جم�عا نختلف عن �ع�. ل�ن لدينا نفس   

ام و  . تقدير من أن نعامل ب�ح��  

 

 . �  لن يتعرض أحد للتمي��

� ��نه ال�جو� أن  شخص أسوء من أألخر.  تتم معاملةوهذا �ع��  

 

� �س�ب:   ممكن أن يتعرض شخص للتمي��

أن �عامل شخص �سوء ألنه � ألنها ع� س��ل المثال رجل أو إمرأة –الج�س  .1  
الشخص �سوء ألنه ع� س��ل المثال يرتدي مال�س �ط��قةأن �عامل  –�س�ب تحول الج�س أو التع���  .2  

التعت��  مالئمة لج�س الشخص.    
3.  �

�  معاملة الشخص �سوء ألنه ي�ت��  تمت عندما  –أإلنتماء العر�� إ� مجموعة عر��ة معينة, ع� س��ل المثال ألنهم سامي��
 او الرومان. 

�  –الد�انة أو أي معتقد أخر  .4
تعرض شخص للمعاملة �سوء حال ��  

ألن لد�ه ع� س��ل المثال معتقد ما.    
� � عجز  .5

إن تعرض شخص لسوء معاملة ألنه ع� س��ل المثال الي�� أو ال�سمع –إنخفاض و����  
�  –ألتوجه الج���  .6 ��رم �شخص من نفس  أو ألنه إن تعرض شخص لسوء معاملة ألنه ع� س��ل المثال من المثلي��

 الج�س. 
, أو ع� س��ل المثال ال�حصل الشخص ع� عمل ألنه  –ألعمر  .7 � أن يتعرض الشخص لسوء المعاملة ألنه ي�ل� عمر مع��

 ���� جدا. 

 

 سنعامل الجميع ع� إنهم سواس�ة

ام.  ا أو مس�نا ستجا�ه وتعامل بنفس اإلح��  إن كنت متدين أو ملحد, ����

 

ام بنفس  � � عجز ستعامل ب�ح��
� � أن �ان لد�ك إنحفاض و����

� من االنحفاض الو����
� �عامل بها شخص ال�عا�� الط��قة ال��

 العجز. 

 

� و�ستطيع التعلم من �ع�.  ام نقر �اننا مختلف��  عندما نتعامل مع �ع� ب�ح��

 

 الجميع �ح� لهم أن �ح�وا ماشاؤوا وأن يؤخذوا ع� محمل الجد. 
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. لك اإلساءةشخص ما وال��� ألحد ل اإلساءةأن تقوم � لك ال�سم�  

ب وتهد�د أحد ما. �منع ��� أإلشاعات وكتا�ة الرسائل ال�ذي�ة ع� منصات التواصل اإلجتما��  وكذلك ال��  

� ومدراء المدارس ال��� لهم أإلساءة ألحد الطالب.   المعلم��

� تقع ع� عاتقهم مس�ول�ة توف�� ب��ة طم�ن�نة وأن اليتعرض أحد للتمي � مدارس تعل�م ال�ال���
� أو اإلساءة. جميع الذين �عملوا �� ��  

 

� أو أإلساءة فيتوجب عل�ك قول ذلك � حال إنك احسست بتعرضك للتمي��
� وقت ما  لمعلم�ك ��

� حال إنك ��
�انك  شعرت��

لإلساءة. تعرضت   

 �ما �م�نك الت�لم عن االمر لمدير � مديرة المدرسة. 

 

� أو أإلس  � ��ن أحد ما يتعرض للتمي�� � مدارس تعل�م ال�ال���
اءة فعليهم الت�لم مع من قاموا �ال�عل. عند معرفة أحد موض��  

 

. س� مخطط متا�عة ح�� �قوم ���قوم مدير المدرسة �عمل ما المتا�عة واإلطالع ل�� �عر� إن حصل أي ت�ي��  

 

 ��صل الشخص الذي تمت اإلساءة له والذي قام �اإلساءة ع� مساعدة ودعم. 

 هذا أمر مهم. 

 

��ة مدرس�ة ج�دة� تقع المس�ول�ة ع� عاتقنا جم�عا لت���ن ب  


