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معلومات عن بالغ شكوى حول االساءة لآلخرين
حسب قانون التعليم يلزم العاملين في المدرسة ابالغ مدير المدرسة عن اي تلميذ تعرض الى إساءة او

معاملة مهينة.
عندما يعلم مدير المدرسة بوقوع الحادث اي تعرض التلميذ الى إساءة مهينة يقوم المدير
بدوره بإبالغ الجهة العليا المسوؤلة في إدارة التربية والتعليم المحلية في بلدية اوبساال.
االبالغ حول االساءة ليس له عالقة مع إدارة الشرطة او إدارة الخدمات االجتماعية.

مدير المدرسة يقوم بدراسة الموضوع ووضع خطة لتجنب وقوع الحادثة مرة اخرى.
البحث/التحقيق الذي تقوم به المدرسة يحفظ في المدرسة و عند البلدية.

يلتزم جميع العاملون في المدرسة على العمل لكشف و منع حدوث االساءات بين التالميذ.
يوجد في المدرسة لجنة تسمى مجموعة الدعم وهي مكونة من مدرس من كل فريق عمل تجتمع اللجنة
مرة كل اسبوع و تتباحث أمور المدرسة و في ما اذا وقعت مواقف مهينة بين التالميذ وإذا وجب االمرتقوم
اللجنة باعالم المدير واإلدارة العليا للمدارس .تقوم اللجنة بتداول والبحث عم طرق عمل جديدة للعمل
عندما تقوم المدرسة برفع الحادث للهيئة العليا للمدارس تقوم ايضا باعالم أولياء االمور .للحول دون وقوع حوادث إساءة
بهذا الخصوص.

في حالة توثيق حادثة االساءة يتم ابالغ اولياء االمر.
التعاون ضروري جدا بين هيئة المدرسة واولياء االمور لكي تكون المدرسة مكان مناسب لجميع التالميذ
ويشعرون فيها باالمان واالطمئنان و هذا من أسباب نجاح التعليم.

لجنة الدعم مكونة من
هيلينا آيك  -المدربة االجتماعية الصف الرابع و الخامس
ياني كرونهولم ليليدال -المدربة االجتماعية من الصف التحضيري الى الصف الثالث
كاميال سوند بالمريد -مدرسة الصف الرابع  -الخامس
بيا ايركسون-مدرسة الصف التحضيري -الصف االول
ماريا كارلسون -مدرسة الصف الثاني  -الثالث

Liljeforsskolan
تيريز مالمبيري المرشدة االجتماعية
دانيال باندير -ممرض المدرسة
سوزان ميرڤن سڤان -أخصائية نفسية
سيالڤ أميدي -معاونة المديرة

يرجى التواصل معنا لالستفسار

صا بطريقة غير عادلة أو سيئة .عندا يتم
المضايقة أو المعاملة المسيئة  -عندما يعامل الطالب أو الشخص البالغ شخ ً
التعامل معك بطريقة ال تشعربها بالرضا أو أن تكون مستاء .غالبًا ما تكون المضايقة والمعاملة المسيئة أفعال واعية يقوم
ً
أفعاال غير واعية  ،لكن ال يهم ما إذا
صا آخر .قد يكون ذلك في بعض األحيان
بها او يقولها الشخص بهدف أن ايذاء شخ ً
كان شخص ما يقول لك أو يفعل شيئًا في مزاح أو جدية .الشيء المهم هو شعورك بسماع مثل هذه االلفاظ
يمكن أن تكون المضايقات والمعاملة المسيئة:على شكل
 األكاذيب  ،الشائعات  ،الشتائم  ،النكات  ،الكلمات القبيحة ... الترهيب  ،البصق  ،الركل  ،الضرب  ،الدفع  ،تدمير األشياء -التنهدات  ،الضحك  ،االهمال

يذكر في القانون المدرسي الفصل السادس الفقرة العاشرة مايلي:
كل العاملين من مدرسين و مدرسين رياض اطفال و عاملين ضمن نطاق المؤسسة التعليمية مسؤولين ان يقدموا بالغ الى
االدارة في حال وقوع حادث شعر فيه الطالب باالساءة.
مدير المدرسة او رياض االطفال مسؤول بدوره ان يبلغ المسؤولين في البلدية عن الحادث.
المسؤوليين ملزمين ان يحققوا بالظروف التي تقع فيها حوادث االساءة و في حاالت التكرار يتم اتخاذ االجراءات االزمة
الوقائية لمنع حدوثها بالمستقبل.

