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التعامل مع االعتداءات املصغرة واملضايقة والتمييز يف املدرسة
...املتعلقة بالعرق، أو األصل اإلثني، أو الدين، أو السن، أو اإلعاقة، أو الجنس، أو الهوية الجنسية، أو امليل الجنيس، أو أي جانب آخر من جوانب الهوية

(Sue, et al 2007)

ما هي االعتداءات املصغرة؟

تسعى مدارس العامة يف كامربدج جاهدة لتوفري بيئة تعليمية آمنة وُمحرتمة وُمرحبة للجميع، 

خالية ومن املضايقات، أو االعتداءات املصغرة، أو التمييز بأي شكل من األشكال. إذا كنت تواجه 

تعليقات أو سلوك غري الئق أو غري مرغوب فيه من تلميذ آخر أو شخص بالغ، يرجى التواصل معنا.

يتبع يف الخلف 

للتالميذ
أعاين من حالة تجعلني غري مرتاح. من ميكنني التحدث معه؟

ميكنك مشاركة قلقك مع أي شخص بالغ تشعر بالراحة يف التحدث معه حول حالتك.  قد يكون بعض املوظفني مستعدين بشكل خاص للمساعدة، مثل املستشارين، أو املعلمني، أو العمداء، 

أو مساعد املدير، أو املدير، أو رئيس املدارس العليا، أو أحد موظفي األمن.

هناك خيار آخر متاح وهو االتصال بنائب مرشف املدارس أو أحد أعضاء إدارة املوارد البرشية باملدارس )CPS( العامة بكامربدج. ستجد معلومات االتصال يف نهاية هذا الكتيب. نحن 

نشجعك عىل مشاركة التجربة مع ويل األمر أو الويص عليك، حتى يتمكنوا من تقديم الدعم لك أيًضا.

هل ميكنني إحضار شخص معي؟

نعم. إذا أردت، ميكنك إحضار أحد أفراد العائلة، أو صديق، أو شخص آخر داعم.

يرجى العلم بأنك ميكنك أن تتوقع سامعك بطريقة داعمة.

ماذا سيحدث عندما أعرب عن قلقي؟

سيتم بذل كل جهد لحامية خصوصيتك، مبا يف ذلك التأكد من إجراء محادثات حول الحالة دون لفت انتباه اآلخرين يف املدرسة.  الشخص الذي اخرتت التواصل معه يريد أن يعرف: ما الذي 

واجهته، ومتى حدث، ومن شارك، وهل كان هناك أي شخص آخر موجوًدا، وكيف تشعر حيال ذلك. إذا كانت لديك أفكار حول أفضل طريقة ملعالجة هذه الحالة، فريجى إخبارهم بذلك. 

قد يُطلب منك كتابة قلقك، أو قد يدون املوظف مالحظات أثناء محاورتك.

ما هي الخطوات التالية؟

قد يكون الشخص الذي تتحدث معه قادًرا عىل معالجة هذه الحالة، أو قد يحتاج إىل طلب املساعدة من قائد املدرسة أو املنطقة.  يحتاج موظفو املدرسة يف بعض األحيان التحدث مع 

التالميذ واألشخاص البالغني اآلخرين ملعرفة الحالة. قد يشار إىل هذا عىل أنه تحقيق.

 كيف سيتم معالجة هذه الحالة؟

سيتم وضع خطة ملعالجة الحالة مع حامية خصوصيتك وسالمتك ورفاهيتك. قد يشمل ذلك تقديم مشورة و/أو إجراءات تأديبية للشخص أو األشخاص املشاركني، ووضع خطة سالمة 

شخصية، واجتامعات فردية أو جامعية إضافية، و/أو إجراءات قانونية بناًء عىل الحالة. سيكون الهدف هو وضع حد فوري للسلوك غري املرغوب فيه وضامن عدم حدوثه مرة أخرى.

متى ميكنني توقع حدوث تغيري يف حالتي؟

يف بعض األحيان، ميكن معالجة الحالة برسعة من خالل الحوار والنقاش والتوجيهات املفتوحة. ويف حاالت أخرى، قد تكون التدخالت املكثفة رضورية. ويكون الهدف دامئاً حل املشكالت يف 

أرسع وقت ممكن.
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للعائالت

إذا مررت أنت أو طفلك بتعليقات غري الئقة أو 

غري مرغوب بها أو تتعلق بالعرق أو األصل اإلثني 

أو الجنس أو الهوية الجنسية أو امليل الجنيس أو 

الدين أو اإلعاقة الخاصة بك أو بعائلتك، يرجى 

االتصال مبدير املدرسة ملشاركة قلقك.  

إذا مل تشعر باالرتياح يف مناقشة هذه املشكلة مع املدير، أو تعتقد أن املشكلة مل تحل، فإن الخطوة 

التالية هي االتصال بنائب املرشف للتعليم والتعلم أو مدير تنمية التنوع.

 ميكنكم أيًضا االطالع عىل موارد إضافية من خالل إدارة التعليم االبتدايئ والثانوي أو مكتب الحقوق 

املدنية التابع لوزارة التعليم بالواليات املتحدة األمريكية.  

يرجى العلم بأننا نشجع ونقدر مشاركتكم يف جعل مدارسنا مكانًا آمًنا وترحيبيًا للجميع.

للموظفني

إذا كنت تعاين من معاملة هجومية أو متييزية أو غري عادلة يف مكان العمل فيام يتعلق بالعرق، 

أو األصل اإلثني، أو الجنس، أو النوع، أو الهوية الجنسية، أو امليل الجنيس، أو الدين، أو العمر، أو 

املعلومات الوراثية، أو الحمل أو حالة متعلقة بالحمل، أو اإلعاقة، أو أي فئة أخرى محمية، فإن الدعم 

متاح.

 يتم تشجيعك عىل توجيه مخاوفك عىل الفور إىل املدير، أو العميد، أو رئيس اإلدارة. ميكنك أيًضا 

االتصال مبدير تنمية التنوع Ramon De Jesus أو Barbara Allen، املدير التنفيذي للموارد البرشية.

CPS خارج خدمات حامية الطفل

يحق للتالميذ والعائالت واملوظفني طلب املساعدة أو تقديم شكوى لدى وكالة 
حكومية أو وكالة تنفيذ قانون محلية. ميكنك االطالع عىل مزيد من املعلومات 
حول حقوقكم وكيفية تقديم شكوى يف قسم االنصاف عىل موقعنا اإللكرتوين.

جهات االتصال املساعدة

نوصيك بالبدء بالحديث مع شخص ما عىل مستوى املدرسة، مثل املدير، أو 
مساعد املدير، أو عميد مجتمع التعلم. إذا كنت بحاجة إىل مزيد من املساعدة، 

ميكنك أيًضا االتصال بـ:

Dr. Carolyn L. Turk
نائب املرشف للتعليم والتعلم

cturk@cpsd.us ,617.349.6418

Ramon De Jesus
مدير تنمية التنوع

rdejesus@cpsd.us ,617.349.6456

Barbara J. Allen
املدير التنفيذي للموارد البرشية

ballen@cpsd.us ,617.349.6441

Melody Brazo
املشكالت املتصلة بالتنمر و/أو املثليات واملثليني واملخنثني واملغايري الهوية 

)LGBTQ( الجنسية والبينيي الجنس
منسق املدارس املرحبة

mbrazo@cpsd.us ,617.349.6727

Kenneth N. Salim, Ed.D
مرشف املدارس

ksalim@cpsd.us ,617.349.6494


