
6الصف 
السالمة الشخصية والبيئات اآلمنة

في هذا الدرس، يعمل المعلم والطالب بشكل تعاوني لوضع إرشادات للتعلم بشأن 

آمنة يتعاون الطالب في تصنيف المواقف إلى لمسات. الموضوعات الحساسة ومناقشتها

ن عليها ثم يكتب الطالب رسائل ويردو. غير مرغوب فيها ولمسات مربكة/ولمسات غير آمنة

.إلظهار طرق اإلبالغ عن اإلساءة والترويج للبيئات اآلمنة والدفاع عنها



ليوم هدف ا

.اشرح الحقوق الشخصية فيما يتعلق باللمس•

.تواصل مع البالغين الموثوق بهم لإلبالغ عن اإلساءة أو االعتداء•

.صف طرق التعامل مع الناس بكرامة واحترام•

.ادعم البيئات اآلمنة والكرامة واالحترام•



"خلق مساحة آمنة"استعرض نشرة : مالحظات المعلم

دقيقتان: الوقت المقّدر•

المشاركة/ تفعيل المعرفة المسبقة•

".  أكثر أماًنا"ابدأ الدرس بتأسيس قواعد أساسية تؤدي إلى مساحة 1.

ب زمالء نظًرا للطبيعة الحساسة لهذه الموضوعات، عليك تذكير الطالب بتجنب التحدث عن تجار2.

.صفهم

.ًرا أو حدوًدا خاصة بهم للصف ليأخذونها في اعتبارهم طوال النقاشادع الطالب يقترحون أدو3.



منة خلق مساحة آ

المكان اذكر بعض القواعد األساسية التي يمكن االتفاق عليها لجعل

آمًنا للتحدث في موضوع حساس؟



لمسة آمنة ولمسة غير آمنة ولمسة : مالحظات المعلم
مربكة

دقيقة15: الوقت المقّدر•

شركاء القدرة المختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •

هو على الرغم من أّن هذا الدرس مخصص للصف الثامن، ف:  مالحظة المعلم•

للمنطقة والتسلسل التعليمييتوافق مع النطاق التعليمي للصف السادس

(.AISD)التعليمية المستقلة للمدارس في أوستن 

عاًما وفًقا 17السن القانوني لثبوت موافقة األطفال هو : مالحظة المعلم•

.لقوانين والية تكساس



لمسة آمنة ولمسة غير آمنة ولمسة : مالحظات المعلم
(تابع)مربكة 

ات غير يستكشف الطالب في هذا الدرس أنواع اللمس وما الذي ينبغي عليهم فعله إذا تعرضوا للمس
.مريحة لهم

:اعرض العناوين التالية على السبورة. 1

لمسة آمنة•

لمسة غير آمنة أو لمسة غير مرغوب فيها•  

لمسة مربكة•  



لمسة آمنة ولمسة غير آمنة ولمسة : مالحظات المعلم
(تابع)مربكة 

، بطاقة لكل طالب، أو اطلب من الطالب أخذ بطاقة من مجموعةالمواقف الحساسةوّزع بطاقات .2

.البطاقات

ناسب ن بجوارهم، ثم ضع كل بطاقة تحت العنوان الذي ياطلب من الطالب مناقشة بطاقاتهم مع م  .3

.الموقف المحدد بشكل أفضل

لمس تأّكد من أّن طريقة ال. يتشارك الصف مراجعة مواضع البطاقات وإجراء أي تغييرات الزمة.4

اللمسة المناسبة تعتمد على مشاعر الطالب، وهذا يمكن أن يستند على الموقف نفسه سواء أكانت

اح اللمس غير اآلمن أو غير المرغوب فيه هو أي شيء يجعلك تشعر بعدم االرتي. مناسبة أم ال

.اللحظي أو فيما بعد



لمسة آمنة ولمسة غير آمنة ولمسة : مالحظات المعلم
(تابع)مربكة 

ما الذي يمكنك فعله إذا لمسك شخص ما بطريقة غير آمنة أو غير مرغوب فيها أو مربكة؟

.أخبر الشخص أّن هذا النوع من اللمسات ال يعجبك•

ا في في بعض األحيان تكون المقاومة أو المغادرة خياًرا ليس ممكًنا أو آمنً . غادر المكان إن أمكن•

.وقت الواقعة

.حاول تجنب التواجد في حضور هذا الشخص•

هو ( اسبأو يطلب القيام باللمس غير المن)تذّكر أّن الشخص الذي يقوم باللمس غير المناسب •

ة ذات طبيع"يمكنك إخبار أي شخص، حتى ولو كانت اإلساءة ! الشخص المخطئ، وليس أنت

.أو لو كنت خائًفا" سرية

.هوإن لم يتغير شيء، تحدث إلى شخص بالغ آخر تثق ب. تحدث إلى شخص بالغ تثق به•

.استمر في إخبار من حولك حتى تحصل على المساعدة•



لمسة آمنة ولمسة غير آمنة ولمسة : مالحظات المعلم
(تابع)مربكة 

ة؟ن األشخاص الذين يمكنك اللجوء إليهم لمساعدتك أو إذا كان أحد األصدقاء بحاجة إلى المساعدم  

أو معلم أو أحد الوالدين أو والد زميلك أو مستشار توجيهي أو المدرب)شخص بالغ موثوق فيه •

(.قريب أو جار أو أي شخص آخر تثق به

.911إذا شعرت بأّنك في خطر مباشر، فيرجى االتصال بالشرطة أو االتصال على رقم •

اعدةاطلب من الطالب كتابة أسماء ثالثة بالغين يمكنهم الذهاب إليهم إذا كانوا بحاجة إلى المس•



لمسة آمنة ولمسة غير آمنة ولمسة مربكة

آمنة غير آمنة مربكة



اختيار اإلفصاح عن صديق ودعمه: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

شركاء القدرة المختلطة":  ELL & SpEd"استراتيجية •

.ةيقرأ الصف المحتوى التعليمي ويتولى المعلم مهمة تيسير المناقش•



اإلساءة-8الصف ________________: االسم

متى أخبر
.يمكنك اإلفصاح عندما تكون جاهًزا. إلخبار شخص مالم يفت األوان أبًدا•

.باألمر الهينأبًدا اإلساءة لن تكون. خطأكأبًداتذّكر أّن اإلساءة لن تكون•

.ثمة أشخاص يمكنهم المساعدة•

.كن ثابًتا، وتابع إخبار من حولك•

ن الذي أخبرهم  
.صديق مقرب•

ريب معلم أو أحد الوالدين أو والد زميلك أو مستشار توجيهي أو المدرب أو ق)شخص بالغ موثوق فيه •

(.أو جار أو أي شخص آخر تثق به

.911إذا شعرت بأّنك في خطر مباشر، فيرجى االتصال بالشرطة أو االتصال على رقم •

ما الذي سيحدث؟
.ينبغي على الشخص الذي ستخبره أن يستمع إليك ويصدقك ويريد مساعدتك على الفور•

 ©2018

اختيار اإلفصاح

اإلساءة-8الصف ________________: االسم

ما الذي يمكنك قوله لدعم صديقك
أنت لست مخطًئا•

أصدقك•

أنا آسف أنك مررت بذلك•

أنا سعيد ألنك أخبرتني•

أتفهم أّنه من الصعب القيام بذلك، وأنا فخور بقيامك بطلب المساعدة•

سأساعدك في الحصول على المساعدة•

ما الذي يمكنك القيام به لدعم صديقك
صشّجع صديقك على إخبار شخص بالغ موثوق به وساعده على إخبار هذا الشخ•

تخبر أصدقاء آخرين عن اإلساءة التي تعرض لهالاحترم خصوصية صديقك •

صديقك

أخبر شخًصا بالًغا موثوًقا به عن مسألة اإلفصاح•

.وإن لم يتغير شيء، أخبر شخًصا بالًغا آخر تثق به•

 ©2018

دعم الصديق



رسائل عزيزي أليكس: مالحظات المعلم

دقيقة20: الوقت المقّدر•

شركاء القدرة المختلطة، اذكر بداية الجملة":  ELL & SpEd"استراتيجية •

لطالب على قبل بداية الكتابة، تأّكد من أّن ا. يتمرن الطالب على تقديم الدعم لشخص عانى من اإلساءة
دل على حتى ال يكتبوا أي شيء يمكن أن ي. دراية بأنه سيتم مشاركة الرسائل مع زمالئهم في الصف

ما تعرضوا كن على دراية بأّن بعض الطالب الذين تعرضوا لإلساءة قد يكتبون قصة مشابهة ل. هويتهم
. إليه لمعرفة رد الفعل



(تابع)رسائل عزيزي أليكس : مالحظات المعلم

قد يكون من األأمن واألسهل 

ة خاص)بالنسبة لبعض الطالب 

الطالب المعرضين لمخاطر 

(  فةمرتفعة أو ذوي القدرات المختل

أن يتم تزويدهم بخطاب عام 

تم ي. يوضح أحد المواقف المسيئة

تقديم نموذج للرسالة في قسم

وقد ترغب في إنشاء. النشرات

ا حتى رسائل إضافية مكتوبة مسبقً 

.يرد عليها الطالب

وبعد كل درس، شّجع الطالب

و الذين يشعرون باالرتباك أ

د االنزعاج على التحدث إلى أح

المعلمين أو استشاري 

.  المدرسة



(تابع)رسائل عزيزي أليكس : مالحظات المعلم

.عزيزي أليكس على كل طالب( 1)وّزع نشرة .  1

وي على يصف فيها موقًفا وهمًيا ينط" عزيزي أليكس"اطلب من كل طالب كتابة رسالة بعنوان .  2

.  "صديق قلق"اطلب منهم توقيع الرسالة بكلمة . ورطة محتملة أو إساءة مستمرة تحدث لصديق

. جمع الرسائل وأعد توزيعها على طالب مختلفين.  3

رجوع على الطالب للادعم صديًقاونشرات عن اإلساءة واختيار اإلفصاحقم بعرض أو توزيع.  4

.  إليها عند كتابة ردودهم



(تابع)رسائل عزيزي أليكس : مالحظات المعلم

ل اإلجابات يجب أن تشم". عزيزي أليكس"اطلب من كل طالب الرد على الرسالة بصفته كاتب لرسائل .5

:ما يلي

.  توضيح نوع اإلساءة المذكورة في الرسالة• 

.  التعبير عن تفهم المشاعر التي اختبرها كاتب الرسالة• 

وصف اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها كاتب الرسالة للتعامل مع اإلساءة وتعزيز راحة• 

.  أصدقائه



(تابع)رسائل عزيزي أليكس : مالحظات المعلم

:  لّخص هذا النشاط باستخدام األسئلة التالية.  6

ما المشاعر التي تّم اإلفصاح عنها في الرسائل وتبرز اإلساءة؟ • 

ما المشاعر التي واجهتها عند محاولتك تقديم الدعم لصديقك المتضرر؟ • 

كيف يمكنك مساعدة شخص تعرض لإلساءة؟ • 

ف قم بجمع الردود وتأّكد من أّن اإلجابات تحتوي على معلومات صحيحة قبل إعادتها إلى المؤل.  7

.  األصلي



اإلساءة-8الصف ________________: االسم

عزيزي أليكس، 

ضاء أخبرتني إحدى صديقاتي أّنها عندما تبيت في منزل جدتها لق
وفي بعض . عطلة نهاية األسبوع، يكون عمها متواجد دائًما

الذي يحدق بها . األحيان، تضطر جدتها للخروج وتتركها مع عمها
يع أنت رائعة جًدا وال أستط"دائًما ويقول لها أشياء غريبة مثل 

نمو جسدك ي"ومثل " االنتظار لرؤيتك في ثوب السباحة هذا الصيف
فات وتخبرني بمدى استيائها من هذه التصر". على نحو رائع حًقا

كيف يمكنها أن تضع نهاية لمثل هذه . وكم تشعرها بالغرابة
التصرفات؟ وهل هذا طبيعي؟

مرسل من، 
صديق قلق

 ©2018

نموذج رسالة عزيزي أليكس



اإلساءة-8الصف ________________: االسم

ما الذي يمكنك قوله لدعم صديقك
أنت لست مخطًئا•

أصدقك•

أنا آسف أنك مررت بذلك•

أنا سعيد ألنك أخبرتني•

أتفهم أّنه من الصعب القيام بذلك، وأنا فخور بقيامك بطلب المساعدة•

سأساعدك في الحصول على المساعدة•

ما الذي يمكنك القيام به لدعم صديقك
صشّجع صديقك على إخبار شخص بالغ موثوق به وساعده على إخبار هذا الشخ•

تخبر أصدقاء آخرين عن اإلساءة التي تعرض لهالاحترم خصوصية صديقك •

صديقك

أخبر شخًصا بالًغا موثوًقا به عن مسألة اإلفصاح•

.وإن لم يتغير شيء، أخبر شخًصا بالًغا آخر تثق به•

 ©2018

دعم الصديق

اإلساءة-8الصف ________________: االسم

:التعليمات

،ساءةأنواع اإلراجع نشرات". عزيزي أليكس"رد على الرسالة التي تلقيتها، كما لو كنت كاتب نصائح لرسائل 1.

:ويجب أن يشمل ردك النقاط التالية. للمزيد من المساعدةوادعم صديًقا، واختيار اإلفصاح

.شرح نوع اإلساءة في الرسالة•

.التعبير عن تفهم المشاعر التي اختبرها كاتب الرسالة•

.هوصف اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها كاتب الرسالة للتعامل مع سوء المعاملة وتعزيز راحة أصدقائ•

عزيزي الصديق القلق،

 ©2018

رد عزيزي أليكس



قائمة المراجع

ألبرتا تدريس الصحة الجنسية،| المعلمون ." اإلساءة-التثقيف بشأن الصحة الجنسية : المعلمون"•

،2018للخدمات الصحية 

https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-8/.

(2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في )

https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-8/

