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 الغرض من خطة ضد التمييز والمعاملة التعسفية ) التنّمر(
الغرض من وضع خطة لمكافحة التمييز والمعاملة التعسفية هو تعزيز المساواة في المعاملة والتصدي لالنتهاكات في العمل اليومي في 

التعليم وفقًا للقيم الديمقراطية األساسية وحقوق  أن يكون( والمناهج الدراسية الوطنية ، يجب 022: 0202المدرسة. وفقًا لقانون التعليم )

األنشطة بطريقة واعية لتعزيز الحقوق والفرص المتساوية لألطفال والطالب في المدرسة. تقدم هذه كل . يجب أن تتخلل القيم اإلنسان

تكافئة.لمدرسة آمنة وم دكالمارسونمدرسة الوثيقة خطة   

 
 رؤية مدرسة كالمارسوند

 
 من  0202الصف التمهيدي وحتر الصف التاسع ولغاية الفصل الربيعي طالب من بإدارة نشاطاتها للكالمارسوند مدرسة   قامت

ً
.إعتبارا

ي  
ي العام الدراسي ستكون مدرسة كالمارسوند مدرسة  0202الفصل الخريفز

ز
كان 02/ 02من الصف التمهيدي وحتر الصف السادس .ف

ي المستوى الدراسي األدئز والمستوى الدراسي الم 212طالب و  022لدينا 
ز
 .ف

ً
 . ما يقارب  052توسط كان لدينا معلما

ً
 05طالب مسجال

ي المدرسة ما يقارب و  غي  السويدية بالمائة من الطالب لديهم لغة أم أخرى
ز
جنسية . تقدم المدرسة  52لغة وأيضا ما يقارب  02يوجد ف
 انشطة ترفيهية من الصف التمهيدي وحتر الصف السادس . 

 

والرفاهية وراحة البال في المدرسة هي حق وشرط  الطمأنينةئيسية للمدرسة ونعتقد أن المعرفة والرعاية والتنوع هي الكلمات الر
ن والرفاهية. يجب منح جميع الطالب اأساسي للتعلم والتنمية الشخصية. جميع الموظفين في المدرسة مسؤولون بشكل مشترك عن األم

المدرسة ، نعمل بنشاط ومنظم هادف للتصدي للتمييز أو التنمر . في هم أو خلفيت همية ونفس الفرص بغض النظر عن هويتحقوقًا متساو
  . أو غيره من أشكال المعاملة المسيئة

 

 وثيقة التوجيه
 

ي   2منذ 
 بوضع  0220كانون الثائز

ً
ز وقانون التعليم . ستقوم المدرسة سنويا ي كل من قانون التميي 

ز والتنّمر فز ، تم تطبيق العمل ضد التميي 
 للفصل الثالثخطة للمعاملة 

ً
وخطة سنوية ضد التنّمر ) بموجب الفصل  من قانون المدارس ( 20من المادة  المتساوية ) وفقا

ز والتنّمر.  كة ضد التميي 
ي خطة مشير

  السادس من قانون المدارس(. يمكن دمج كل ذلك فز
 

ي 
: هي  نعتمد عليها اللوائح المختلفة التر  

ز )    •  (    505: 0222قانون التميي 
 (222: 0222قانون المدرسة )    •
ز والمعاملة السيئة2220: 0220مرسوم )    • ي العمل مع خطط ضد التميي 

 ( بشأن مشاركة األطفال والتالميذ فز
ز والتحرش والمعاملة السيئة    • ي المعاملة ومنع التميي 

 SKOLFS) نصائح وتعليقات الوكالة الوطنية للتعليم العامة لتعزيز المساواة فز
2012: 10  

 
 إلى أين يمكنك التوجه إذا شعرت بأنك تعرضت لالنتهاك أو المضايقة أو التمييز ضدك؟

ي أن أًيا من طالبنا يشعر 
ي  بأنه تعّرض لذلكمن المهم للغاية أن يقوم كل من يدرك أو يشتبه فز

ز فز باالتصال عىل الفور بالموظفي 
 . بمجرد أن تدرك المدرسة ذلكأو مدير  باحث إجتماعي المدرسة. يمكنك االتصال بأي شخص ، عىل سبيل المثال مدرس صف أو 

ي الصفحة 
ي قضايا المخالفات فز

ي شكل الموقف. انظر إجراءاتنا فز
م المدرسة بالترصف والتحقيق فز ز 22تلير  

 
ز ويتوىل الممثل المنتدب يتوىل  ز تقارير التميي  ي بالتميي 

لألطفال والتالميذ تقارير المعاملة المسيئة. توجد عىل الممثل المنتدب المعتز
ونيةمواقع األال بالتبيلغ . الخاصة بهم معلومات جيدة حول كيفية القيام  لتير  
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 توزيع المسؤوليات 

 

 ز و المدير  يتحمل ز ب عىل معرفة أولياء األمورالمسؤولية الشاملة لضمان أن جميع الطالب والموظفي  خطة المدرسة ضد التميي 
ي يتم وضعها  التطبيق، وكذلك كيفية إجراء و التنّمر والمعاملة المسيئة 

العمىلي وتوزيعه. المدير مسؤول عن الخطة التر
ز   .و أولياء األمورومتابعتها كل عام ، بالتعاون مع الطالب والموظفي 

ي المدرسةجميع    •
ي أن كل شخص يتحمل مسؤولية اتباع خطة المدرسة ضد  موظفز

مسؤولون عن بيئة العمل بالمدرسة. هذا يعتز
ي 
ز
ي حالة االشتباه ف

ز
ي ينقلونها عند االتصال بالطالب. ف

ي المعايي  والقيم التر
ز
ز والمعاملة المسيئة ، والتساؤل والتفكي  ف التميي 

ز أو سوء معاملة أو مضايقة ، يجب عىل الجم  .يع إبالغ المدير. يتم توثيق التحقيق وإحالته إىل المديروجود تميي 
مسؤولية سلوكهم وأفعالهم. إذا تعرض الطالب نفسه أو تعرض طالب آخر لإلساءة بأي شكل من األشكال  جميع الطالبتحمل ي •

ي المدرسة
ز
ا ف

ً
 .فنحن نريده أن يخير شخًصا بالغ

  مسؤولية إجراء محادثات مع الطالب بشأن النزاعات واالنتهاكات واألحداث األخرى التي تنشأ جميع المعلمينيتحمل. 

 بهذا العمل أولياء األمورفي فصولهم وإبالغ  التقييممدرسو الفصل مسؤولون عن العمل المستمر القائم على 
  ي إدارة العمل المدير عن عمل المجموعات األمنية و  معاونمسؤولون مع الباحثون اإلجتماعيون

ز
لهم دور مركزي ف

ي 
. األمتز ز ي المدرسة بالتشاور مع مديري المدارس والمعلمي 

ز
 ف

ي الصف التمهيدي ، ممرضات المدارسجري ت      •
ز
ي والرابع و  مقابالت صحية مع جميع الطالب ف

ز الثائز  .الصفي 
ي قد تكون ذات قيمة للمدرسة لتعرفها. قد  أولياء أمور الطلبة•        

ي يرسلها األطفال والتر
مسؤولون عن االنتباه إىل اإلشارات التر

ي المدرسة الذين لديهم سلوك أو حالة 
ز
 تثي  القلق.  ما ينطبق هذا عىل المعلومات المتعلقة بطفلك أو الطالب اآلخرين ف

 
  

وموظفي المدرسة رمشاركة الطالب وأولياء األمو  
 

ي يقودها المعلم حيث تتم مناقشة  الطالبيشارك 
ي الخطة من خالل إجابات االستبيان والمحادثات الفردية وتمارين الفصل التر

فز
ي الفصل يللمدرسة ،  ةالداخلي مراجعة القواعد الخطة. أثناء

. المفاهيم بمعرفة العمل الطالب فز ز مرتبطة بالمعاملة التعسفية والتميي 
ي األعمال األمنية بالمدرسةيشارك مجلس الطالب بنش

.اط فز  
ي استطالع رأيللمشا أولياء أمور الطلبة تتم دعوة   

خالل فصل الخريف ، باإلضافة إىل اجتماعات أولياء األمور حيث تتم  همركة فز
ي اجتماعات أولياء األمور حول محتوى الخطة الجديدة ،  أولياء األمور مناقشة الخطة وتقديمها. يتم إبالغ 

عير رسائل أسبوعية وفز
  . ويتم منحهم الفرصة للتعليق

ي المدرسة  يراجع  
ز
كالعاملون ف ي تطوير خطة جديدة. ترتكز الخطة عىل أعضاء هيئة التدريس من خالل مراجعة  ونالخطة ويشير

فز
ي بداية ا

ي الخطة فز
كة لألخبار الواردة فز ي الخطة من خالل كل معلم صف له مهمة نشر المعلومات مشير

. يشارك الطالب فز لعام الدراسي
ي فصلهم

. فز  
 

 متابعة وتقييم وتقديم خطة جديدة
. يتم الحصول عىل بيانات التقييم  ي نهاية كل عام دراسي

ز والمعاملة التعسفية بشكل مستمر وتقييمه فز تتم متابعة العمل ضد التميي 
ز من خالل أسئلة التقييم ونقاط  ي بداية الفصل . سيتم تقديم خطة جديدة اإلستبيان من الطالب وأولياء األمور والموظفي 

فز
ي 
 الدراسي فز

 

 
 تعاريف المعاملة التعسفيّة ) التنّمر (

   
:عىل شكل  انتهاكات لترامة األطفال والتالميذ تنّمر و  حدثييمكن أن   

 ز ال ي أن الطفل أو التلميذ  تميي 
ز الذي يعتز ز أو الجنس أو الهوية  يتم معاملته بتميي  ألسباب تتعلق بأحد أسباب التميي 

 .الجنسية أو التعبي  أو العرق أو الدين أو المعتقد أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر
ز غي  المباش   ز : أن يكون شخص ما التميي  ا ولتنه قد  يتم معاملته بتميي 

ً
من خالل تطبيق حكم أو معيار أو إجراء يبدو محايد

ا يلحق 
ً
ا أو دين

ً
ا معين

ً
ز جنسًيا أو عرق ز عن المتحولي  ز أو هوية أو تعبي  معي  ر بشكل خاص باألشخاص من جنس معي  الرصز

ا آخر أو إعاقة معينة
ً
ا أو معتقد

ً
وع وكانت  أو  معين الميل الجنسي أو العمر ، ما لم يكن للنص أو المعيار أو اإلجراء هدف مشر

ورية لتح . قيق الغرضالوسائل المستخدمة مناسبة وضز  
ي 
ز ، قد يكون المدير أو الموظفون  المدرسة فز  من أشكال السلطة من  متهمي 

ً
ض شكال ر ويفير ز يتعلق بالرصز ز ألن التميي  بالتميي 

ي 
. جانب الجائز  

ا ينتهك كرامة شخصالذي يشكل  المضايقة   •
ً
ز أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبي   ما سلوك ا بأي من أسس التميي 

ً
ويكون مرتبط

ز بتعريض طفل أو طالب للمضايقة ، فإنه  أو العرق أو الدين أو المعتقد أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر. إذا قام أي من الموظفي 
 . يسىم 

ً
ا ز  تميي 

.  هي السلوك الذيو التنّمر  المعاملة المسيئة •  ز ًيا بموجب قانون التميي  ز  ينتهك كرامة األطفال أو الطالب ، دون أن يكون تميي 
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ز والمعاملة المسيئة عىل الوصف التاىلي للتحرش والمعاملة  للسلطةتحتوي النصيحة العامة  الوطنية للتعليم بشأن العمل ضد التميي 
: المسيئة  

. يمكن أن تكون مرئية يمكن إجراء المضايقات والمعاملة التعسفية من قبل شخص وا حد أو أكير وتوجيهها إىل شخص واحد أو أكير
نت عىل سبيل المثال. يمكن  ا عير الهاتف واإلنير

ً
ي العمل ولتن أيض

ة فز وملموسة وكذلك مخفية ودقيقة. يمكن إجراؤها ليس فقط مباشر
عات أو سخرية أو عنف جسدي. يمكن أن تتعلق عير ترصيحات مهينة أو إشا ان تكون للمضايقات والمعاملة المسيئة عىل سبيل المثال

ا بتجميد شخص ما 
ً

 أو تهديده. يمكن أن يحدث  ) إخراجه عن المجموعة( االنتهاكات أيض
ً
ي بعض األحيان أو يكون منهجًيا ذلك متفرقا
فز

 
ً
.ومتكررا  

؟ هينةو المعاملة الم   التنّمرمن الذي يقرر ما هو   

 هو سلوك غي  مرغوب فيه التنّمر أو المعاملة المهينة. 
ء المهينةن الطالب الذي يشعر بالتعرض للمعاملة إ    •  .هو الذي يقرر ما هو غي  مرغوب فيه ومسي
ا وواضًحا    •

ً
ا للقانون ، يجب أن يكون االنتهاك ملحوظ

ً
 .من أجل أن تكون هناك مسألة معاملة مسيئة وفق

ء إىل شخص ما يجب أن يفهم     • ء الشخص الذي يسي ا أن السلوك ُينظر إليه عىل أنه مسي
ً
 .أيض

ي العديد من المواقف ،      •
ز
ء الالسلوك  يكونف  مسي

ً
ي واضحا

           ، ولتن إذا لم يكن كذلك ، يجب عىل الطفل أو الطالب أن يوضح للجائز
  .أن السلوك غي  مرحب به

ي      •
ز
ا الحصول عىل مساعدة من طاقم العمل ف

ً
 .المدرسةيمكن للطالب أيض

ا ال تتاح لهم دائًما الفرصة للتعبي  عن مشاعرهم بنفس الطريقة     •
ً
ّ بها من المهم أن تتذكر أن الطالب األصغر سن ي يعير

األطفال  التر
ز  ا والبالغي 

ً
 .األكير سن

 
(Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling ) 
 

  تعزيز العمل والوقاية

 
. يتم إجراء العمل دون أي  ام القيمة المتساوية للجميع ويستهدف الجميع كجزء من العمل اليومي يهدف العمل إىل تعزيز احير

ام القيمة المتساوية للجميع لسبب أو مجاالت  . يهدف العمل إىل تعزيز احير ز مشكلة محددة ويتضمن جميع أسباب التميي 
. ي تم إجراء العمل دون أي سبب أو مجاالت مشكلة محددة ويتضمن جميع أسباب ويستهدف الجميع كجزء من العمل اليومي

ز   التميي 
  

 

المسحاإلستطالع و  
 

 
ي جميع البلدية الخاص ب إستطالع   •

 .الربيعي  الدراسي  فصلالخالل  الصفوف الدراسيةالسالمة فز
 .الربيعي الدراسي فصل الالوالدين خالل البلدية الخاص ب إستطالع    •
 .مرات / العام الدراسي  0-2لألماكن غي  اآلمنة مع جميع الطالب  وإستطالعمقابالت الطالب )ستة أسئلة(     •
ي الصف التمهيدي ،  ةالصحي المحادثة    •

 .1و  0الصفان و مع ممرضة المدرسة فز
 .مع الطالب ووىلي األمر مرة واحدة / فصل دراسي  المحادثة التطويرية    •
ي فريقا  •

ي األسبوع ، الباحث اإلجتماعي  ، مدرسة ، معلم خاص ، ممرضة مدرسةال إدارةصحة الطالب ) الجتماع فز
( مرة واحدة فز

ز ) ي كال المرحلتي 
للصفوف من مرة / أسبوع.  (مدرسة ، معلم خاص ، ممرضة مدرسةال إدارة،  الباحث اإلجتماعي ومنتدى مفتوح فز

 .مرات / فصل دراسي  3 التمهيدي    الصف الرابع ،
ي كل فصل مرة واحدة / فصل دراسي    •

 .مؤتمرات نصف الفصل فز
ز    •  .5و  1و  2قبل السنوات  فريق صحة الطالبالتسليم بي 
 .من حاالت التعدي عىل المعاملة التوثيق الرقىمي    •
ي     •

 .المدرسة مالحظات موظفز
 .مستمر خالل الفصل الدراسي بشكل إجتماعاتها المدير ، تقام  معاونالمجموعة األمنية ، بقيادة     •
 
 
 
 
 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling
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 جهود الترويج المستمرة
 

ي بداية العام الدراسي     •
ز
ز والمعاملة السيئة ف ز والطالب وأولياء األمور بخطة مكافحة التميي   .إبالغ الموظفي 

التطوير ، واجتماعات أولياء األمور ، عىل سبيل المثال اجتماعات التشاور ، ومحادثات ، من خالل  أولياء األمور التعاون الوثيق مع    •
ات اإلخبارية األسبوعية واالستطالعات موقع ) أدوايز( و  .، وتطبيق المدرسة ، والنشر

 .يتخلل اليوم الدراسي بأكملهيجب أن العمل المستمر القائم عىل القيمة    •
ي    •

ز
ا للدورة السنوية لصحة الطالب. يتم تنفيذ العمل من قبل معلىمي الفصل  الصفوفيتم متابعة العمل األساسي ف

ً
طوال العام وفق

 .معلم وممرضة المدرسةالومعلىمي أوقات الفراغ بدعم من 
ي تخطيط وتنفيذ أيام الرفاهية   •

ز
خالل العام ، عىل سبيل المثال عيد الحب ، يوم األمم  والمناسبات تشارك مجالس الطالب ف

 .ومناسبات إنتهاء المدرسة قبل العطلةلوسيا ، حفلة عيد الميالد ، البيت المفتوح المتحدة ، 
وتوكوالت والقضايا إىل مجالس الطالب و    • ي من خاللها تنتقل الير

 .ةسر المد إدارةالمجالس الصفية ، والتر
 

 

 العمل الوقائي المستمر
ي تم تطويرها مع الطالب    •

 .باإلضافة إىل قواعد اإجراءات البلدية وأولياء األمور القواعد اإلجرائية العامة للمدرسة بأكملها ، والتر
احة    • ي ساحة المدرسالمعلمون المسؤولون أثناء االسير

ز
احات جزًءا من األنشطة  .ة للصفوف من التمهيدي    السادسف تعتير االسير

ي 
ز
 التعليمية ف

 .الصفوف الدنيا  
ي المدرسة ، بغض النظر عن الحساسية والدين وما    •

ز
ي بديل يومًيا حتر يتمكن الجميع من تناول غداء اليوم ف

يتم تقديم نظام غذائ 
 .إىل ذلك

ي حالة التغيب ا   •
ز المركزي للتدابي  فز . لروتي   التثي 

 .المجموعةعمل مبادرات تعزيز    •
ز بناًء عىل المشكالت المحددة إعادة توزي    ع موارد الموظ    •  .لكل طالبفي 
ي تعرض أحد الطالب للتحرش أو المعاملة السيئة كيفية الترصف    •

ي حالة االشتباه فز
 .فز

ي تعرض األطفال لألذى  كيفية الترصف   •
ي حالة االشتباه فز

) السوسيال( الخدمات االجتماعي  تبليغ -فز
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التمهيدية والمرحلة اإلبتدائية ــــ تحليل الوضع الحاليالصفوف   

  
 

اير  ي فير
ز
ك السالمة إستبيان الت بلدية كالمار ، أجر  0202ف الذي  هو نفسه اإلستبيان. للصفوف من التمهيدي    الثالثمشير

ي 
ز
. تم  أجري ف ي

 . األماكن غي  اآلمنة تحديد العام الماضز
ً
داخليا  

 
 Vt-20   Vt-21    (094 /92٪، 29االستجابة معدل ) F-3االستبيان 

ي المدرسة
ز
    %91   %94    مرتاح ف
 %90   %97    باإلطمئنان بالمدرسةأشعر 
وط للبنات واألوالد يطّبق ز نفس الشر  %88                    % 00                                                     المعلمي 

ي المدرسةتوجد أماكن غي  مطمئنة 
ز
 %13    %13,5    ف

ي المدرسة ما  أنا أخاف من شخص
ز
  %17                    %20                                             ف

 %95                  %94        أنا مرتاح مع معلىمي 
                   %05                    %96                            لدي سؤال عن المثلية الجنسيةأتوجه إليه إذا كان اىل من أعرف 

 

   
 التحليل والجهود المستمرة

ا بمعلميه.  إنخفضتلقد 
ً
ز منذ العام الدراسي السابق ، باستثناء مسألة ما إذا كان الطالب سعيد ز مئويتي  جميع النتائج بنقطتي 

ي كانت تمثل تحدًيا ألنشطة المدرسة عىل عدة مستويات. تحسنت النتيجة 
ات هو الجائحة الحالية ، والتر قد يكون أحد التفسي 

جرى مقابالت الطالب خالل بالنسبة لألماكن غي  اآلمنة إىل حد ما. 
ُ
من أجل رسم خريطة لشعور الطالب بالرفاهية واألمن ، ت

. يتم القيام بذلك للحصول عىل صورة لمناخ الفصل الدراسي  ي كل فصل دراسي
ي مناسبة واحدة فز

 العام مع جميع الطالب فز
ز معلىمي الفصل ومعلىمي  .والطالب الفريتس وبناء عالقات بي   

 
 
 

تحليل الوضع الحالي  ( ــ  و ألدريسفلوتن الفريتس )      
 
 

ي عام 
ي  052، تم تسجيل حواىلي  0202فز

 فز
ً
اير الفريتسطفال ي فير

ويحطز كل من الرفاهية واألمن  0202. تم إجراء االستطالع فز
المشاركة ويسمح للطالب بالقيام بأشياء من اختيارهم.  ات تعتمد عىلبنشاط الفريتسبتقدير كبي  من قبل الطالب. تعمل مراكز 

ا مكان للطالب الذين يمكنهم االستفادة من إقامتهم هناك ألسباب اجتماعية
ً
. يوجد أيض  

 
 Vt -20 Vt-21  إجابة(  94) 6ــ  0إجابة( و  922)   F-3  الفريتس

 94% 95%   (F-3) أنا مرتاح بالفريتس
  95% 95%   (F-3) أشعر بالطمأنينة بالفريتس

 %83 %89   (6-4) أنا مرتاح بالفريتس
 %90 %92   (6-4) أشعر بالطمأنينة بالفريتس

 
 

 التحليل والجهود المستمرة
ي 
ز فز ز مئويتي  . 0 الصفوف تمهيدي    ، بينما لم تتغي  تقريًبا في  الصفوف الرابع    السادسلقد تدهورت النتائج بنقطتي 

. النتائج تحتاج إىل مزيد من التحقيق  
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الوضع الحالي  تحليل الصف الرابع ـــ السادس ـــ  
 

 

اير  ي فير
ز
ك لبلدية كالمار  0202ف . يتكون االستبيان من عدد من األسئلة مع 0-1 للصفوف، تم إجراء مسح السالمة المشير

ي هذا 
ز
ا / ليس عىل اإلطالق. ف

ً
ا / ست   جد

ً
ه عىل أنه جيد تماًما / جيد  العرضخيارات اإلجابة: صحيح تماًما / جيد جد ، يتم تفسي 

ي ج
ز
ي وهو نفسه ف

ء للغاية / ال عىل اإلطالق = ال. المسح هو نفسه العام الماضز ميع مدارس البلدية. = نعم ، وصحيح بشكل سي
 . األماكن غي  اآلمنة تحديد تم 

ً
داخليا . 

 
 

 
 VT- 20   Vt-21        (976 /929٪ ، 29)معدل االستجابة  6-0االستبيان 

ي المدرسة
ز
 %85 %85    مرتاح ف

 %92 %88    أشعر باإلطمئنان بالمدرسة
وط للبنات واألوالد ز نفس الشر  %83                     %81                            يعطي المعلمي 

ي المدرسة
ز
 20%                (Vt -19) 00%                          توجد أماكن غي  مطمئنة ف

ي المدرسة
ز
 %17  %17    أنا أخاف من شخص ما ف

 65%   (Vt -19) % 02                  لدي سؤال عن المثلية الجنسيةإذا كان  من أتوجه أعرف

 
 

 التحليل والجهود المستمرة
ي المدرسة وما إذا كنت تخسر شخًصا ما 02/02تتغي  النتائج للعام الدراسي 

. ، . نتائج ما تشعر به فز فع مستوى األمن تر إلم تتغي 
. تحسنت نتيجة األماكن غي  اآلمنة بشكل ملحوظ. النتيجة  ز ز مئويتي   فيما يتعلق بمسألةوظروف األوالد والبنات بنقطتي 

انخفضت بشكل طفيف. لقد شكل الوباء الحاىلي تحدًيا ألنشطة المدرسة عىل عدة مستويات ، مما قد يكون  يةالجنس التوجهات
. يستمر العمل لضمان شعور جميع الطالب باألمان والرفاهية عىل مدار العام. من أجل  ي تدهورت أو لم تتغي 

ا للنتائج التر ً تفسي 
ي كل رسم خريطة لش

ي مناسبة واحدة فز
جرى مقابالت الطالب خالل العام مع جميع الطالب فز

ُ
عور الطالب بالرفاهية واألمن ، ت

ز مدرس الفصل والطالب ي عالقة بي 
. يعطي هذا صورة لمناخ الفصل ، ويبتز . فصل دراسي  

 
 

02/02متابعة وتقييم االهداف في العام الدراسي   
 
 

ز  بحثإ مخاطر التميي   
  . جميع الطالب يهب عليبحيث يج 0إىل  1 للصفوف من رقىمي  إستبيان: قم بإنشاء الكيفية
ي العام الدراسي  متابعة: لم تتحقق. يتم النتيجة

0-1، ولتن نحو الصفوف  02/00هذا الهدف فز  
 

ي التدريس
ز
ز ف ز الجنسي  ي المعاملة بي 

ز
 زيادة الشعور بالمساواة ف

 الحاىلي  ير طو ت مهمةالكيفية: 
ز ز الجنسي  ي المساواة بي 

ورشة عمل مع األساليب الملموسة للمعاملة المتساوية  - كالمارسوند   مدرسةفز
ز  . ومراجعة أسباب التميي   

ي العام الدراسي  متابعة: لم تتحقق. تم النتيجة
02/00هذا الهدف فز  

 
.والمجموع الصفإعطاء األولوية للعمل القائم عىل القيمة عىل مستوى   

 : استخدام المواد المنتجة يةالكيف
ً
ي الصفوف ، مع وقت إلعداد النتائج  سابقا

ومتابعتها . بطريقة مخططة ومنهجية فز  
نجزتالنتيجة

ُ
: أ  

 
ز كادر  بالتوجه الجنسي زيادة الكفاءة فيما يتعلق  ي المدرس الطالب ةصحبي 

ز
ةف  

ي التثقيف الصحي من قبل : لكيفيةا
ي صحة الطالب تعليم فز

ز فز اإدارة التعليمحصل العاملي 
ً
ا تنفيذ ذلك وفق

ً
 لمهمة . يجب أيض

ي المستوى األدئز والمتوسالعمل وخطة العمل لصحة طالب المدارس 
  ط . األساسية فز

: لم تتحققالنتيجة  
 

ة للجدل . اعمل عىل استخدام الطالب للغة بناًء عىل القضايا المثي   
. الصف: من خالل الدروس وورش العمل والتمارين عىل مستوى الكيفية  
. النتيجة

ً
ي الصف السادس . : تحققت جزئيا

تم العمل بها خالل هذا العام فز  
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ز وإجراءاتها المعاملة السيئةزيادة استخدام اإلجراءات فيما يتعلق بقضايا  والتميي   
ي  عامة: معلومات الكيفية

ز
ي أغسطس  الدراسة بدءأيام  ف

ز
ز االنتهاك وأهمية اتباع ذلك. تذكي  ودعم  عىلف شكل مراجعة لروتي 

ي هذا العمل )إدارة المدرسة 
ز
ز باستمرار ف ( . الموظفي  الباحث اإلجتماعي  

ي : تم تحقيق الهدف. النتيجة
ز
02/00العام الدراسي  مواصلة ذلك ف  

 

94/92أهداف العام الدراسي  ييمتق  

ا بالتحديات ألنشطة المدرسة خالل لم يبدو هذا العام الدراسي مثل العام 
ً
ا مليئ

ً
الدراسي السابق من عدة نواٍح ، وقد كان وقت

ي تم تحديدها خالل العام الدراسي بسبب الظروف السائدة فيما يتعلق بالوباء. كان 
الجائحة الحالية. لم تتحقق بعض األهداف التر

ي موضوع التوجهات تدريبأجيل من ت بد ال 
ز
ز ف ي التدريس بسبب  ةالجنسي تعليم الموظفي 

ز
ي المعاملة ف

ز
وورش العمل حول المساواة ف

ز يجب أن يكون عىل التخطيط للحفاظ عىل نوعية جيدة  كي 
القيود المفروضة عىل الحشود. لقد تأخرت بعض الجهود ألن الير

ز بعض األ ي هذا العبشكل عام لبيئة التعلم للطالب ، جسدًيا واجتماعًيا. لذلك ، تم تضمي 
ز
02/00ام الدراسي هداف ف  

 

 
02/00األهداف المشتركة للعام الدراسي   

 

ز  إبحث عن .مخاطر التميي   
0-1: إنشاء استبيان رقىمي للصفوف الكيفية  
0200: يناير الزمان  

0200 الربيعي الدراسي فصل ال: المتابعة  
الباحث االجتماعي : المسؤول  

 
ي التدريس ومراكز 

ز
ز ف ز الجنسي  ي المعاملة بي 

ز
الفريتسزيادة الشعور بالمساواة ف  

 الحاىلي للمدرسة  المسؤول عن تطوير : تكليف الكيفية
ز ز الجنسي  ورشة عمل مع األساليب الملموسة للمعاملة  -المساواة بي 

ز  ز للمعلمي   المتساوية ومراجعة أسس التميي 
ز يوم الدراسي ال: الزمان (مارس 02) 0200 ربيعي الفصل الدراسي ال  للمعلمي   

0200 ربيعي الفصل الدراسي ال: المتابعة  
: إدارة المدرسةالمسؤول  

 
 

ز استخدام اللغة لدى الطالب  تحسي 
ي مراكز  الصف: من خالل الدروس وورش العمل والمناقشات والتمارين عىل مستوى الكيفية

الفريتس وفز  
/00 21 : السنة الدراسية    الزمان  

0200 ربيعي الفصل الدراسي ال: المتابعة  
. إدارة المدرسة مسؤولة عن تهيئة الظروف المالئمة للتنفيذ الباحث اإلجتماعي بدعم من  الفريتس : معلمو الفصل ومعلمو المسؤول

. والمتابعة  
 
 
 

ي 
ز
ي مراكز  الصفإعطاء األولوية للعمل القائم عىل القيمة ف

ز
الفريتسوف  

ي  المتاحة: استخدام المواد الكيفية
فيه ، مع إتاحة الوقت إلعداد النتائج و  الصفوفبطريقة مخططة ومنهجية فز متابعتها ومراكز الير  

22/21 : السنة الدراسية   الزمان  
: مستمرة أثناء العملالمتابعة  
ة عن تهيئة الظروف المالئمة . إدارة المدرسة مسؤولالباحث اإلجتماعي بدعم من  لفريتسا علمو و م: معلمو الفصل المسؤول

. للتنفيذ والمتابعة  

 
ز وإجراءاتها المعاملة السيئةزيادة استخدام اإلجراءات فيما يتعلق بقضايا والتميي   

ي  عامة: معلومات لكيفيةا
ي أغسطس الدراسة أيام بدء  فز

ز  عىلفز وأهمية اتباع ذلك التنّمر شكل مراجعة لروتي   
0202أغسطس  بدء الدراسة أيام: الزمان  

0200 ربيعي الفصل الدراسي ال: المتابعة  
لظروف المالئمة للتنفيذ والمتابع: القيمون الفنيون. إدارة المدرسة مسؤولة عن تهيئة االمسؤول  
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 البحث.   1

ز  يةهوية الجنسال  والمتحولي 
ً
جنسيا  

ز جنسًيا ز بغض النظر عن الجنس أو هوية المتحولي   أن يشعر الطالب أنهم ال يعاملون عىل قدم المساواة أو يتعرضون للتميي 
ي 
ز
ي ربيع عام  إستطالع السالمة الذي أجرته البلديةف

ز
( بأن األوالد المتوسط٪ )المدرسة 20( و المستوى األدئز ٪ )0، أجاب  0202ف

ي الرقم المقابل هو
ز
ي التعليم. ف

ز
وط ف    % للثالث  / السادس . 20% للتمهيدي/ الثالث و 0 والبنات ال يحصلون عىل نفس الشر

 
 

ي  اإلنتماء 
 
العرف  

.واة عىل أساس عرقهمأن يشعر الطالب أنهم ال يعاملون عىل قدم المسا  
ي  02/02خالل العام الدراسي 

ز
ي  نفس المرحلة الدراسية ، ذكر اثنان من الطالب ف

ز
أن طالًبا آخرين استخدموا اتهامات عنرصية ف

ي هذه األمور وإبالغ مدير المدرسة
ز
اعات واالنتهاكات. تم التحقيق ف ز . اليز  

 
 الدين والمعتقدات األخرى
يعاملون عىل قدم المساواة عىل أساس عقيدتهم أو دينهمأن يشعر الطالب أنهم ال   

ي جميع المراحل أنهم لم يعاملوا عىل قدم المساواة عىل أساس دينهم.  02/02خالل العام الدراسي 
، الحظ عدد قليل من الطالب فز

ي هذه األمور وإبالغ مدير المدرسة
. تم التحقيق فز  

 
 التوجه الجنسي 

يعاملون عىل قدم المساواة عىل أساس التوجه الجنسي أن يشعر الطالب أنهم ال   
. ومع ذلك ، هناك شكاوى وكلمات مهينة تتعلق  ز أو مضايقة بسبب التوجه الجنسي لم يتم لفت انتباه المدرسة إىل أي حاالت تميي 

ز الطالب. إذا كانت معروفة ، فقد تم التحقيق فيها وإبالغ المدير .بالتوجه الجنسي بي   
 
 

 اإلعاقة
يشعر الطالب أنهم ال يعاملون عىل قدم المساواة عىل أساس اإلعاقةأن   

ات  ي حاالت قليلة ، تم استخدام بعض التعبي 
ز بسبب اإلعاقة. فز لم يتم لفت انتباه المدرسة إىل أي حاالت تم اإلبالغ عنها للتميي 

  قيق فيها وإبالغ المديرمن قبل الطالب ألغراض هجومية. إذا كانت معروفة ، فقد تم التح لإلعاقةالمعادية 
 
عمرال  

 أن يشعر الطالب أنهم ال يعاملون عىل قدم المساواة بناًء عىل أعمارهم
  حدثت بعض الحاالت حيث تلفر الطالب الذين مروا أو أمضوا عاًما 

ً
ي هذه  دراسيا

تعليقات مهينة من طالب آخرين. تم التحقيق فز
  مع الطالب وأولياء األمور

 
؟اإلستبيانكيف تم إجراء   -الطريقة   
األنشطة ب الت الطالب والوثائق ذات الصلة البلدية ، والمالحظات ، ومقاب الذي أجرته مةمسح السال من خالل  اإلستبيانتم إجراء 

ر. االت االنتهاك المبلغ عنها للمدي)عىل سبيل المثال ، وثائق المجموعات األمنية وح  
 

.  فقد منة ،اآل ماكن غي  األ و  بمواضيع الجنسفيما يتعلق  ز       تم طرح أسئلة تتعلق بالتميي 
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ز   متابعة خطة ضد التميي   
 التحليل.  2

ي الدراسة
ز
 تحليل أسباب المخاطر والعقبات المكتشفة ف

ي 
ز
ز بأي شكل من األشكال عىل أنه أكير تفاقًما ف ز يير ي كالمارسوندسكوالن. بشكل عام ،  اإلستبيانال يوجد سبب للتميي 

ز
الذي أجري ف

 نعتقد وندرك أن أعمالنا هي بيئة آمنة تعزز المعاملة المتساوية
 
ز جنسيا يةهوية الجنسال والمتحولي   

ي 
ز
ي ظهرت ف

ي النتائج التر
ز
ي  اإلستبياننحن بحاجة إىل مزيد من التحقيق ف

فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمعاملة  للبلديةاألمتز
ز ، من أجل معرفة ما يجعل بعض الطالب يرون أن النشاط غي  متساوٍ  ز الجنسي   المتساوية بي 

 
ي  األنتماء

 
العرف  
ز مدرسة   بالتنوع ونحن نوىلي اهتماًما لهذا األمر بطريقة إيجابية ، ليس أقلها من خالل إحدى كلماتنا الرئيسية. جميع كالمارسوند تتمي 

ي مراكز 
ز
ي المدرسة وف

ز
ز ف ات ذات الطبيعة المعادية لألجانب أو اآلراء العنرصية يتم تلبيتها من قبل جميع الموظفي  ، الفريتسالتعبي 

ي بعض هذه الحاالت تم إجراء تحقيق
ز
ي االنتهاكاتوف

ز
ات ف  

 
 الدين والمعتقدات األخرى

ي بعض الحاالت ، شعر الطالب بمعاملة مختلفة بسبب دينهم أو ثقافتهم. خالل العام الدراسي 
، سيستمر العمل عىل  02/00فز

فيه )انظر أهداف العام الدراسي  ي مراكز الير
ي الفصل وفز

(02/00قضايا القيم األساسية فز  
 

 التوجه الجنسي 
ي 
ي المدرسة وفز

ز فز . الفريتسيتم تلبية جميع البيانات ذات الطبيعة المسيئة فيما يتعلق بالتوجه الجنسي من قبل جميع الموظفي 

ز جميع الناس ام االختالفات بي 
 نعمل بنشاط لزيادة احير

 
 اإلعاقة

فيه. نعمل  ي مراكز الير
ي المدرسة وفز

ز فز يتم تلبية جميع البيانات ذات الطبيعة المسيئة فيما يتعلق باإلعاقة من قبل جميع الموظفي 
ز جميع الناس ، ولتن يمكننا دائًما فعل المزيد. نعتقد أن بيئتنا التعليمية يمكن الوصول  ام والتفهم لالختالفات بي 

عىل زيادة االحير
ز الخاصة ، وفتحات األبواب األوتوماتيكية والمراحيض  والمنصاتسبيل المثال من خالل حلقات السمع ، إليها ، عىل  .المعوقي   

 
 

 العمر
ال ُيسمح بأي شكل من أشكال المعاملة المسيئة فيما يتعلق بالعمر ، وبالتاىلي يقابله الموظفون الذين ينتبهون لذلك. نجري 

ي مناقشات مع الطالب المتأثرين حول سب
الصف الدراسي . ب صعود / انخفاض الطالب فز  

 

 التدابي   .3
ز جنسيا يةهوية الجنسال ي والمتحولي 

ا المدرسة . يتغلغل منظور النوع االجتماعي فز
ً
. نحن نخلق ظروف ز ز الجنسي  لزيادة المساواة بي 

ز النمطية. نحن نعمل من أجل زيادة المعرفة حول   وظروفهم للطالب للتطور دون التقيد بأدوار الجنسي 
ً
ز جنسيا حالة المتحولي 

 المعيشية
ز قبل ربيع عام  • ز الجنسي  ي كالمارسوندسكوالن  0200سيتم إرسال مهمة لمطوري المساواة بي 

ي ، لتطوير مهارات موظفز
معاملة فز

 (02/00الطالب عىل قدم المساواة )انظر أهداف العام الدراسي 

   ي
مزيد من نحو واآلن  25/22 السنة الدراسية كالمارسوندسكوالن ، بعد تمت إعادة التصديق عىل صحة الطالب فز

ي مجال الجنس من خالل 
 . تم وضع خطة لزيادة المعرفةمن خالل منظمة التنوير الجنسي التعليم فز

  ز أمور أخرى ، أن شهادة الجنسي التوجه حول ز أعضاء هيئة التدريس والطالب. تتضمن هذه الخطة ، من بي   التوجه بي 
الخاصة بنا ستكون أكير وضوًحا للطالب واألوصياء ، عىل سبيل المثال من خالل المنشورات واألعالم ونحوها ،  الجنسي 

ي صحة الطالب الجنسي  التوجه شهادةحتر يعرفوا أن 
 موجودة فز
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.  نتماءاأل  ي

 
ي مدرستنا والعرف

ز
ي الفريتس ف

ز
ي ، بنفس ، يجب أن يتمتع جميع الطالب ، بغض النظر عن ف

ز
ي أو الثقاف

ر
االنتماء العرف

 الحقوق والفرص. سوف نقدم لجميع الطالب الفرصة للتطور دون التقيد بالمفاهيم النمطية للمجموعات العرقية المختلفة
 .نسع جاهدين لتقديم تعليم اللغة األم لكل من يحق لهم ذلك     •  

 .ومهرجاناتهتوصيل التقاليد واالهتمام بثقافة اآلخر      •
فيه )انظر ي، سيتم تنفيذ العمل النش 02/00خالل العام الدراسي      • ي الصفوف ومراكز الير

ز
 ط مع القضايا القائمة عىل القيمة ف

 .(02/00أهداف العام الدراسي 
 

ي مدرستنا الدين أو المعتقدات األخرى
ز
ي الفريتس. ف

ز
، يجب أن يتمتع جميع الطالب ، بغض النظر عن الدين أو المعتقد ، بنفس  ف

ز األديان المختلفة كة بي 
. الحقوق والفرص. سنطبق طريقة تدريس تؤكد عىل القواسم المشير  

ي إطار الموضوعات المتعلقة بذلك     •
ز
 .يتم مناقشة الدين والمعتقد ف

ي يتم تقديمها عىل سبيل المثال وسائل اإلعالمتحليل ومناقشة األحكام المسبقة حول ال     •
 .مجموعات الدينية المختلفة التر

فيه )انظر  02/00خالل العام الدراسي      •  ي الصفوف ومراكز الير
ز
، سيتم تنفيذ العمل النشط مع القضايا القائمة عىل القيمة ف

 (.02/00أهداف العام الدراسي 
 

ي مدرستنا األعاقة
ز
ي الفريتس. ف

ز
أن يتمتع جميع الطالب بنفس الحقوق والفرص بغض النظر عن اإلعاقة. سنوفر بيئة  ، يجب ف

.حيث يمكن لجميع الطالب المشاركة بناًء عىل ظروفهم الخاصة والنشاطات المنتظمةمالئمة لكل من أنشطة التدريس   
ز حول اإلعاقات المختلفة من خالل عىل      • سبيل المثال التحدث مع الطالب حول نريد زيادة فهم ومعرفة الطالب والموظفي 

 . ما تعنيه المفاهيم المختلفة
       حول احتياجات الطالب المختلفة لزيادة الفهم بأن الحياة اليومية للطالب يمكن أن أولياء األمور نريد االنفتاح للحوار مع     •

  مختلفة. تبدو 
 

بدراسة من أجل زيادة المعرفة حول التوجهات الجنسية المختلفة. سنقوم  العائد لنا الفريتس . ستعمل مدرستنا و التوجه الجنسي 
ي إطار الموضوعات المتعلقةذلك 

ز معلومات حول المثلية الجنسية ،  التوجهبه. عندما نناقش قضايا  ا فز الجنسي ، يجب تضمي 
  .الجنسية األزدواجية

ز العمل عىل االبتعاد عن التغاير     • ي االجتماع مع الطالب وعائالتهم. من المهم عدم التسليم بأن يجب عىل جميع الموظفي 
فز

 .جميع األطفال يعيشون مع أحد الوالدين من كل جنس
ي التدريس ، يمكننا استخدام األمثلة مع األزواج من نفس الجنس    •

 . فز
 . التفكي  والتساؤل حول توقعات المرء وتوقعات اآلخرين المرتبطة بالتوجه الجنسي     •
ي العام الدراسي    • 

ي كالمارسوندسكوالن ، بعد حصولهم عىل تعليم فز
 واآلن 25/22تمت إعادة التصديق عىل صحة الطالب فز

ي مجال هناك
 التوجه . تم وضع خطة لزيادة المعرفة حولمؤسسة التنوير الجنسي من خالل  الجنسي  التوجه مزيد من التعليم فز

ز والطالب. تتضم الجنسي  ز كل من الموظفي  ز أمور أخرى ، أن شهادة الجنس الخاصة بنا ستكون أكير بي  ن هذه الخطة ، من بي 
التوجه حول  المتطلباتوضوًحا للطالب واألوصياء ، عىل سبيل المثال من خالل المنشورات واألعالم ونحوها ، حتر يعرفوا أن 

ي  الجنسي 
 صحة الطالب. شهادة  موجودة فز

 
الطالب عىل قدم المساواة وبنفس الفرص والظروف ، بغض النظر عن عمرهم أو سن . سنعمل عىل ضمان معاملة جميع العمر

.وىلي األمر  
ي أن يتم     •

ي يجب فيها مراعاة العمر ، ال ينبعز
ي الحاالت التر

ي المقام األول عىل ظروف الفرد. فز
يجب أن تستند توقعات الطالب فز

ي المعاملة. ذلك بطريقة 
ز فز  فيها تميي 

ي الفصول    • 
ي بحيث يكون للطالب مختلفون الفريتس الدراسية و فز

األعمار ، يتحمل المعلم مسؤولية خاصة إليالء اهتمام إضافز
 لجميع ، بغض النظر عن العمر. لفرص لتوفي  
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 المتابعة والتقييم.  4
ي ذلك من خالل 

ز
ي نهاية فصل الربيع  إستطالعسيتم متابعة العمل بشكل مستمر ، بما ف

ز
. سيتم التقييم ف ز للطالب والموظفي 

0200. 
 
 

 
 

ز أو المضايقة أو أي معاملة مسيئة أخرى  ي حالة التميي 
ز
ز لإلجراءات ف روتي   

 

ا. لكي تكون مسألة المعاملة مسيئة الذي يتعّرض لسلوك ما ،  الطالب
ً
هو الذي يقرر ما إذا كان السلوك غي  مرغوب فيه أو مسيئ

ا للقانون ، يجب أن يكون االنتهاك 
ً
ا وواضًحا ، ويجب أن يفهم وفق

ً
ء. من قام بذلك ملحوظ أن السلوك ُينظر إليه عىل أنه مسي

ر يجب أن تعكس التدابي  طبيعة ومدى االنتهاك. من المهم أن ت . ال يعتير التوبيخ المير حقق المدرسة بشكل عاجل وتنفذ التدابي 
ي 
ي القانون ، حتر لو كان الطالب المعتز

ز
ا بالمعتز المقصود ف

ً
ز انتهاك ا.  يشعر بأن ذلك الترصفيتعرض له  الذيمن الموظفي 

ً
مسيئ

ا لقانون  الموظفون
ً
الذين يدركون أن الطالب يعتير نفسه قد تعرض للمضايقة أو المعاملة السيئة ملزمون بإبالغ المدير بذلك وفق

م 222: 0222التعليم ) ز والبالغون  أولياء األمور. يلعب المسؤول الرئيسي األعىل بدوره بإبالغ مدير المدرسة / المسؤول (. يلير
ي االتصا

ز
ي أن اآلخرون دوًرا مهًما ف

ز
لطفلك أو  يحدث ذلك. يمكن أن طالب ما يشعر بسوء ل بالمدرسة عندما يكون هناك شك ف

ي  ومدير  الباحث اإلجتماعي خر. يتواصل الموظفون مع آل 
ز
ي ينتىمي إليهالمدرسة المسؤول ف

.الطالب القسم التر  

 
ي حدوث 

ز
ي حالة االشتباه ف

ز
ز ف اعات مضايقةالروتي  ز  :أو إساءة معاملة ، وكذلك اليز

.  بحل. يقوم المعلم والطالب 2 اع ، يتم التعامل  العمل الجاري إيقافاألحداث الفردية بشكل مباش  ز ي حاالت اليز
. ماذا حدث؟ فز

بويمع هذه من قبل  ز بتقديم  الير الحدث بشكل فردي دون  عن روايتهمالحاضز ويتم إبالغ مدرس الفصل. اسمح لجميع المعنيي 
ز إذا لزم األمر . اجتمعوا مًعا للتوصل إىلتقييم  .إجراء مناسب وكيفية متابعة الحالة. اتصل بأولياء أمور جميع الطالب المشاركي 

 
 

ي إساءة معاملة 
ز
ة أو متكررةإذا كان هناك اشتباه ف  : ، يتم تطبيق اإلجراء التالي  خطي 

ز . 2  اتصل بأولياء أمور الطالب المعنيي 
ي سيتم تنفيذها. شجع 

ي تم تنفيذها والتر
ز بالقضية إلبالغهم بما حدث والتدابي  التر أولياء اتصل بأولياء أمور جميع الطالب المعنيي 

ي أن تطلب منهم تقديم مالحظات إىل المدرسة األمور 
دد فز  .عىل التحدث مع أطفالهم عما حدث. ال تير

 .مات حول الحادث مع مدرس الفصل: الموظفون الذين الحظوا / تلقوا معلو المسؤولية
 
 بالباحث اإلجتماعي اتصل .  3

ي بدون بيانات شخصية بالناحث اإلجتماعي اتصل 
وئز يد اإللتير  أو عير الير

ً
 .لتقديم معلومات مخترصة عن القضية. شفهيا

 الذين لديهم عالقة بالموضوع. : الموظفون المسؤولية
 
 ) التنّمر( المعاملة المسيئة .التبليغ عن 4

ي النظام الرقىمي  المسؤول األعىلمعلومات تتعلق بالقضية ، يتم إرسال التقرير إىل  الباحث اإلجتماعي عندما يتلفر 
ا فز
ً
  ويفتح تحقيق

 كمسودة. 
 الباحث اإلجتماعي : المسؤولية

 
 . التحقيق والتوثيق2

ي 
ا إىل الطالب الذين ربما شاهدوا الحادث. المعلومات التر

ً
. تحدث أيض ز اجمع المعلومات من خالل المحادثات الفردية مع المعنيي 

)اإلبالغ عن الحدث( ، من الطالب الذين شاركوا )األحرف األوىل ، الفصل( ، متر وقع الحدث ما حدث سيتم الحصول عليها: 
ا، الوقت ،  )اليوم ي تم تنفيذها) مكان الحدث( ، ، أين وقع الحدث حة ، وقت الفراغ ، وقت الدرس( اإلسير

)تم   ما هي اإلجراءات التر
ي جرت مع الطالب ، والوضع اآلن( ، 

ز الذين شاركوا ، والمحادثات التر الذين تم إبالغهم  وأولياءا ألمور كش الحادث ، والمعلمي 
. يتم إبالغ المعلومات إىل  . الباحث اإلجتومتر ماعي  

 أو مسؤول الفريتس. فصل الالمسؤولية: مدرس 
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 ةواإلستعادالمتابعة . 6
 

للتأكد من توقف المعاملة المسيئة. يجب تقديم المالحظات إىل  الذين تعرضوا أو لم يتعرضوا يتم إجراء مقابالت متابعة مع الطالب 
ي القضية والباحث اإلجتماعي  أولياء األمور

ز
.الذي سيقدم الوثائق ف  

 الفريتسأو معلم  الصف: مدرس  المسؤولية
 
 التجميع.  7

ز بإجراء مناقشة   الباحث اإلجتماعي يقوم مسودة. كبتجميع الوثائق الواردة   الباحث اإلجتماعي يقوم  ز المعنيي   ومدير مع المعلمي 
ي قد 

ي المدرسة المسؤول حول التدابي  اإلضافية التر
ز
. تتم مناقشة  حاجة اىل تنفيذها تكون ف ي متابعة األمر بشكل أكير

وكيف ينبعز
ي مجموعة  الموضوع

ز
 .الطمأنينة واألمانإذا لزم األمر ف

 الباحث اإلجتماعي : المسؤولية
 
 إذا لم تتوقف المعاملة المسيئة . 8

المدرسة الذي يدعو إىل اجتماع استشاري مع وىلي األمر التخاذ مزيد من اإلجراءات إذا لم تتوقف  مدير يتم تسليم القضية إىل 
 .المعاملة المسيئة

 مسؤولالمدرسة ال مدير: المسؤولية
 
 .عندما تنتهي االنتهاكات ، يتم إغالق القضية. 9

 .عند إغالق القضية. يتم ذلك من خالل النظام الرقىمي  المسؤول األعىليجب إخطار 
 الباحث اإلجتماعي : المسؤولية

 

ز  ب ز من قبل الموظفي  ز عندما يشعر الطالب بانتهاك أو تميي   :. الروتي 
ز ضدهم لقائد المدرسة المسؤول ز أو التميي  ك الشكوك حول انتهاك الموظفي 

ير
ُ
 .ت

 .المدرسة المسؤول مع الضحية ووىلي أمره مدير يتحدث .  2
ض الطالب للمعاملة المسيئة. إذا رغب الذي قيل إنه عرّ الموظف  المدرسة المسؤول بشكل فردي مع الشخص  مدير يتحدث .  3

 .الموظف ، يمكن لممثل النقابة الحضور
 ذي إنتهك الطالب. ال المذكور الموظف المدرسة المسؤول الضحية ووىلي األمر مع الشخص  مدير يجلب . 4
 .المدرسة المسؤول الذي يتحدث إىل الضحية مدير تتم المتابعة من قبل . 5
ي األرشيف مدير .  6

ي يتم توثيقها وتخزينها فز
 .المدرسة هو المسؤول عن الحالة / المحادثات التر

ي حالة وجود انتهاك خطي  ، يتم  5
ز
طة من خالل القيام بتبليغ ا. ف  المدرسة المسؤول.  مدير لشر
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