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تحديات العالقات الصحية



نظرة عامة على الدرس

ية وتؤدي في هذا الدرس، يدرس الطالب كيف يمكن الختالفات القوة أن تقدم تحديات للعالقات الصح•

ت من صحية إلى يحلل الطالب الخصائص التي تشير إلى أّن العالقة قد انتقل. إلى سلوكيات مثل التنمر

تقلة للمدارس يستخدم الطالب سياسات المنطقة التعليمية المس. غير صحية أو من غير صحية إلى مسيئة

سي أو وغيرها من الموارد لتحديد متى قد تتضمن المواقف التنمر أو التحرش الجن( AISD)في أوستن 

ثناء أو ممارسة العنف أ/اإليذاء أو االعتداء الجنسي أو االعتداء الجنسي على المحارم أو االغتصاب و

.المواعدات

تحديات العالقات الصحية: 3الدرس 



المفاهيم األساسية

(NSES HR.8.CC.2. )صف التأثيرات المحتملة الختالفات القوة مثل العمر أو الوضع أو الموقف داخل العالقات•

داء الجنسي صف المواقف والسلوكيات التي تتضمن التنمر أو التحرش الجنسي أو اإليذاء أو االعتداء الجنسي أو االعت•

(NSES PS.8.CC.1. )أو ممارسة العنف في المواعدات/على المحارم أو االغتصاب و

اب ناقش آثار التنمر، والتحرش الجنسي، واإليذاء واالعتداء الجنسي، واالعتداء الجنسي على المحارم، واالغتص•

(NSES PS.8.CC.2. )وممارسة العنف في المواعدات، ولماذا تُعّد خاطئة

(NSES PS.8.CC.3. )وّضح أنّه ليس ألحد الحق في لمس أي شخص آخر بطريقة جنسية إذا كان ال يريد ذلك•

(NSES PS.8.CC.4. )اشرح لماذا يُعّد الشخص الذي تعرض لالغتصاب أو االعتداء الجنسي غير مخطئ•

أهداف التعلم



لفصل حول  ا دثات  توصيات لمحا
اإليذاء

 

How to Help: 

When a Student is Being Abused 

 

Create a trusting  and empowered classroom: 
As you enter into teaching this challenging and important topic, proceed with each lesson with the knowledge that 
you may be changing someone’s life. Even if you never have a student disclose abuse to you, by implementing the 
Take a Stand for Healthy Relationships curriculum, you may be giving an individual the information and confidence to 
make a change in their life, or to help a loved one. Challenge yourself to be present with your students during each 
lesson, and invite your students to think deeply and show kindness to themselves and their peers. 
 

Explain the limitations of your confidential i ty:  
A student in your classroom may disclose their own abuse or that of someone they know. In order to protect yourself 
and the safety of that student, before each lesson, be sure to explain the limitations of your confidentiality. Addition-
ally, if a student begins to disclose any abuse, pause the conversation to remind them that in cases of abuse or sus-
pected abuse of a minor, you are required by law to report the incident to Child Protective Services or law enforce-
ment. Read more about these requirements here.  
 

Listen more than you speak: 
It is often hard to know what to say when a student shares sensitive information, but in the case of the disclosure, the 
rule is less is more. After reminding students of your limited confidentiality, allow the student to dictate the tone and 
pace of the conversation. If the student is being abused, it is likely that they feel very little control over their lives, and 
this brave conversation could be the first step in regaining their power. If this is one of the first times the student has 
spoken to anyone about their situation, they may be processing the situation while talking with you, so be patien t, 
open, non-judgmental, and ready for what might be a disjointed and/or complicated conversation.  
 

Withhold judgement: 
One in 3 adolescents experience emotion al , sexual, or physical abuse at the hands of a romantic partner. Abuse can 
take place in any type of relationship, regardless of age, sex, race, gender, orientation, or socioeconomic status. From 
the outside, it may seem incomprehensible that someone would become a victim of abuse, but abusers are great ma-
nipulators who are skilled at the use of power and control. Because of this, listen to your student with an open mind, 
free of judgement. Take a look at the power and control wheel for more information ,  o r read more here. 
 

Empower student to make own decisions: 
It may take numerous tries for someone to successfully break free from their abuser. Because of this, a student may 
disclose that they are being abused by their partner and then remain in that relation s h ip, despite acknowledging that 
the relationship is destructive. They are probably getting advice and input from numerous people, they may care 
deeply for their abuser, and/or their abuser may be making it very hard for them to break up with them or leave. As a 
trusted adult, you have the opportunity to be someone who influe n ces their decisions.  
 

NEVER approach the abuser about the situation, even if you have a good relationship with them: 
It may be that you actually know the person who is abusing your student. Maybe the abuser is, or has been, your pu-
pil. Despite the relationship you may have with that person, never approach them about the disclosed abuse unless 
you witness that abuse first hand and can intervene, or have express permission from the person being abused. Re-
gardless of what you think you know about the abuser, approaching them may put the victim, or you, in further dan-
ger. It may be that the abusive student becomes angry and lashes out at you, resulting in further necessary interven-
tio

n
.  M ore typically, they may become more abusive to their victim as a result of your actions. 

 
 

لكن ، و"خذ موقفًا من أجل العالقات الصحية"لن ننفذ منهج 

ة هذه اإلرشادات مفيدة ألي وقت يتم إثارة مواضيع حساس

. للغاية في الفصل الدراسي مثل اإليذاء

إذا . يرجى مراجعة هذه االقتراحات قبل تنفيذ هذا الدرس

فضل كنت بحاجة إلى دعم لمساعدتك في أن تكون صديقًا أ

اك أو أحد للطالب المحتاجين، فيرجى االتصال بميشيل روسن

.ةموظفي الحرم المدربين، مثل مستشار أو ممرضة مدرسي

https://www.speakcdn.com/assets/2497/how_to_hel

p_when_a_student_is_being_abused.pdf?150912977
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https://www.speakcdn.com/assets/2497/how_to_help_when_a_student_is_being_abused.pdf?1509129774156


يجب عليك اإلبالغ عن أي إيذاء مشتبه به

ء يشترط قانون الوالية على أي شخص يشتبه في حدوث إيذا"•
لألطفال أو أي إهمال يحدث لهم اإلبالغ عن هذه الشكوك إلى دائرة 

أو إلى هيئات إنفاذ ( DFPS)األسرة وخدمات الحماية في تكساس 
."القانون المحلية

ي أي شخص يُبلغ عن أي واقعة إلى إدارة خدمات األسرة والحماية ف"•
نائية سيتمتع بحصانة من المسؤولية المدنية أو الج( DFPS)تكساس 

يكون سريًا اسم الشخص المبلّغ أيًضا س. طالما تّم اإلبالغ بحسن نية
في ولن يتم تقديمه مباشرة إلى الشخص المتهم من خالل أي موظف

ثمة ظروف (. DFPS)دائرة األسرة وخدمات الحماية في تكساس 
فيها ( DFPS)يتعين على دائرة األسرة وخدمات الحماية في تكساس 

لمحكمة أو الكشف عن هوية الشخص المبّلغ للهيئات القانونية أو إلى ا
اص يرجى االطالع على القسم أدناه الخ. الوكاالت الحكومية األخرى
."بالسرية لمزيد من المعلومات

إهمال، الشخص الذي يشتبه في حالة من إيذاء األطفال أو معاملتهم ب"•
أو ويفشل في اإلبالغ عن ذلك، قد توجه إليه تهمة ارتكاب جنحة

به لألطفال تذّكر أّن اإلبالغ عن اإليذاء المشتبه. جناية بسجن الوالية
".أو إهمالهم يتيح للطفل الحصول على المساعدة 

https://www.dfps.state.tx.us/Training/Reporting/documents/Reporting_B

asics.pdf

:يمكنك اإلبالغ عن االعتداء على األطفال أو إهمالهم من خالل طريقتين

الهاتف اإلنترنت

-5400يمكنك االتصال على الخط الساخن لوالية تكساس على الرقم

.لإلبالغ عن اعتداء أو إهمال252-800-1

ة يرد على الخط الساخن متخصصي تسجيل البالغات لدى دائر

وهم متوفرون( جميعهم مهنيين معتمدين)األسرة وخدمات الحماية 

.ساعة طوال أيام السنة24على مدار 

. وسيُطلب منك تقديم اسمك ومعلومات االتصال

تسجيل وقد يطرح عليك أخصائي. كما سيُطلب منك توضيح مخاوفك

لذي البالغات بعض األسئلة اإلضافية لتحديد ما إذا كان الموقف ا

و تصفه خاضع لتعريف قانون األسرة عن حاالت سوء المعاملة أ

.  اإلهمال بوالية تكساس

االت يمكنك اإلبالغ عن اشتباهك عبر التواصل بالخط الساخن لح

إساءة المعاملة بوالية تكساس على اإلنترنت على موقع 

http://www.txabusehotline.org . يوفر هذا الموقع اآلمن

.  وسيلة لتوضيح مخاوفك كتابةً 

كون ست. عليك تقديم اسمك وعنوان بريد إلكتروني صالحويجب

خالل هويتك سرية ولن يتم تقديمها مباشرة إلى الشخص المتهم من

أي موظف في دائرة األسرة وخدمات الحماية في تكساس 

(DFPS  .)

بك، وبمجرد ما ينتهي أخصائي التسجيل من معالجة البالغ الخاص

وسنخبرك . الغستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني مع رقم الب

لبالغ إلى أيًضا في رسالة البريد اإللكتروني إذا ما كان قد تّم إحالة ا

. دائرة األسرة وخدمات الحماية للتحقيق فيه أم ال

https://txabusehotline.org/Login/Default.aspx
https://txabusehotline.org/Login/Default.aspx
https://www.dfps.state.tx.us/Training/Reporting/documents/Reporting_Basics.pdf
http://www.txabusehotline.org/


ساعة 48نافذة لمدة 
لإلبالغ عن سوء المعاملة

بعد االشتباه ألول مرة في تعرض أحد األطفالساعة48موعد أقصاه يجب على المهنيين تقديم بالغ في "

ال يجوز للمهني أن . من قانون العقوبات21.11لإليذاء أو اإلهمال أو أنّه ضحية لإلساءة بموجب المادة 

ال يُطلب من (. 261.101قانون األسرة في تكساس، القسم )يفوض أو يعتمد على شخص آخر في اإلبالغ 

.  المهنيين متابعة بالغاتهم الشفوية بتقرير مكتوب كما كانوا يفعلون في الماضي

والممرضات واألطباء وموظفي الرعاية النهارية وغيرهم من المرخصين المعلمينيشمل المهنيون 

أثناء بالوالية أو يعملون في منشأة مرخصة أو تديرها الوالية والذين لديهم اتصال مباشر مع األطفال

(."261.101قانون األسرة في تكساس، القسم )عملهم 

https://www.dfps.state.tx.us/Child_Protection/Child_Safety/report_a

buse.asp

https://www.dfps.state.tx.us/Child_Protection/Child_Safety/report_abuse.asp


المواد

دفتر مالحظات الطالب أو ورقة مسودة لألفكار •

الشخصية

العالقات"لكل طالب نسخة أو مجموعة من النسخ من •

(1من الدرس " )موجودة في طيف

اول خطة تأّكد من المعرفة التعلمية وراحة الطالب أثناء تن•
الدرس

ةراجع وتدرب باستخدام الرسوم المتحركة بالشريح•

خطط أين سيقوم الطالب بكتابة األفكار•

ض اطبع أي شرائح تحتاج إلى الرجوع إليها أثناء العر•
(وفقًا لتقديرك)التقديمي 

تأّكد من عمل إعدادات المعلومات السمعية البصرية•

اختبر تشغيل الفيديو•

.STEMلديك أسئلة؟ اتصل بميشيل روسناك أو مدرب •

اإلجراءات

اإلعداد المسبق



ا كن مستعدً



اختالل ميزان القوة

(المعلم)ديناميكيات القوة في العالقات 

:  تنبأ

اظ جعل الحفالختالل موازين القوةكيف يمكن •

على العالقات الصحية أمًرا صعبًا؟

شارك-زاوج -فكر : الطريقة

.  وفّر وقتًا للتفكير ثم اطلب من الطالب مشاركة أفكارهم مع شريك

.  اقبل جميع اإلجابات المعقولة. بعد مشاركة الطالب، اطلب بعض اإلجابات من الصف

.سوء المعاملةسننظر اليوم في الكيفية التي يمكن أن تعيق بها اختالفات القوة العالقات الصحية وتؤدي في بعض األحيان إلى: معاينة الدرس



ديناميكيات القوة في العالقات

اختالل ميزان القوة

:  تنبأ

اظ جعل الحفالختالل موازين القوةكيف يمكن •

على العالقات الصحية أمًرا صعبًا؟



ثمة العديد من أنواع العالقات: راجع

لى خصائص العالقات الصحية تنطبق ع•

.جميع أنواع العالقات

العائلة•

األصدقاء•

العالقات الرومانسية•

المعارف•

المعلمون/ الموجهون •

يركز هذا الدرس على أنواع العالقات •

.ةاألكثر شيوًعا في البيئة المدرسي



القوة في البيئات االجتماعية



نظرة عامة 
بيئات االجتماعية القوة في ال

لقوة في البيئة سيقوم الطالب بتحليل كيف تظهر القوة في البيئات االجتماعية، وطرح األفكار عن فروق ا

.المدرسية، ومناقشة الطرق التي تؤثر بها القوة في السلوكيات داخل العالقات

: المصادر

العالقات الموجودة على الطيف•



القوةتعريف :التعليمات

(الشريحة متحركة)بصوت عاٍل للصف " القوة"اقرأ تعريف •

.أخبر الصف أنهم سيستخدمون قوة المالحظة لتحليل وجود القوة في المواقف االجتماعية•



القوةتعريف

(اسم)القوة 

القدرة أو الحق في السيطرة على األشخاص أو األشياء: 1

امتالك السيطرة أو النفوذ أو التأثير على اآلخرين: 2

القدرة على التصرف أو إحداث تأثير: 3

ظة في المالحقوتكبعد ذلك، ستستخدم 

.ةلتحليل القوة في المواقف االجتماعي



:  التعليمات
بيئات االجتماعية القوة في ال

لقوة في لجعل الطالب يتحدثون عن العوامل المتعلقة با( بعضها متحركة)استخدم سلسلة الشرائح •

. البيئات االجتماعية

.  الموضحعلى هذه األسئلة ألنها تعتمد على االستنتاج في الموقف" صحيحة"ال توجد بالفعل إجابات •

لتي قد اطلب إجابات من الطالب وادفعهم لشرح أفكارهم مع الحفاظ على التركيز على التفسيرات ا

.تخبرنا بشيء عن سلطتهم في هذا الموقف االجتماعي



التفسيرات التي قد اطلب إجابات من الطالب وادفعهم لشرح أفكارهم مع الحفاظ على التركيز على. على هذه األسئلة ألنها تعتمد على االستنتاج" صحيحة"ال توجد بالفعل إجابات : مالحظة

.نماذج من اإلجابات أدناه. تخبرنا بشيء عن سلطتهم

ماذا قد يكون أدوارهم؟ماذا عن األشخاص على اليمين؟ 

ة وفي وضع يشبه يقف الشاب األصغر سًنا بالقرب من الفتاة الصغير. لديهم منصب ما وإال لن يقفوا في الفناء هكذا
لو كان الرجل األكبر سًنا يقف كما. العام الماضي" ملك"ربما يكون والد الفتاة أو ". السيدة األخرى ذات التاج"

.لماذا يقف في الفناء هكذا بداًل من أن يقف مع بقية الجمهور؟ ربما هو مسؤول المدرسة. مراقبًا للعرض

، العمر الظاهر: االعتبارات. اسأل الطالب عن آرائهم مع الشرحوقد يكون لديه المزيد من القوة بينهم؟ لماذا؟ 
.العرق الظاهر، ربما المنصب

------------

.  اسأل الطالب عن آرائهم مع الشرحماذا عن األطفال؟ ما قد يكون دورهم؟ كم من القوة لديهم؟ لماذا؟ 

عرض يشير وضعهم في الفناء إلى أّنهم جزء من ال. وضعهم في الفناء، وعمرهم مقارنة باآلخرين: االعتبارات
ربما هما من ".والشاب الصغير على اليمين"و " السيدة األخرى صاحبة التاج"فهم يقفون بحرية بجوار . التقديمي

.يشير عمرهما مقارنة باآلخرين في الفناء إلى انخفاض القوة. قدما التاج والصولجان

------------

قدم، تشتمل األدلة على ملعب كرة ال. مباراة العودة، ملعب حفل الخريجينما هو هذا الموقف؟ كيف علمت بذلك؟ 
.واألشخاص في الخلفية، واألزواج

------------

موز ر)الزهور /وضع الزوجان في منتصف الصورة مع صولجان وتاجمن الذي يتم تكريمه؟ كيف علمت بذلك؟ 
(.الحالة

الجنسي النوع: االعتبارات. اسأل الطالب عن آرائهم مع الشرح. ستتفاوت اإلجاباتمن لديه القوة األكبر بينهما؟ 
.الظاهر، العرق الظاهر، ربما العمر

------------

ض األحيان ربما أعضاء الحفل، يطلق عليهم في بعولماذا تعتقد كذلك؟ من هما الزوجان اللذان في خلفية الصورة؟ 
"  ةالملك"و" الملك"لقب " فقدا"ربما حصال على عدد أقل من األصوات و". الدوقة"و" الدوق"أو " األميرة"و" األمير"

.  للزوجين في منتصف الصورة

الحاليين؟ لماذا؟" الملكة"و" بالملك"كيف تقارن قوتهما 

شير إلى أّن ت" الملكة"و" الملك"فالطريقة التي يقفان بها والزهور التي يحملها أحدهما، باإلضافة إلى وضعهما خلف 
.، ولكن بدرجة أقل في المكانة"الملكة"و" للملك"لهما دوًرا مشابًها 

------------

ح من هي التاج يوض. ربما ملكة احتفالية العام الماضيمن هي السيدة األخرى صحابة التاج؟ ولماذا تعتقد كذلك؟ 
ملكة هذا العام /لكتوحي بأّنها تساعد في تقديم م" الملكة"و" الملك"وهي تقف لألمام قلياًل بجانب . الملكة بهذا الحفل

.إلى الحشد

كيف تقارن قوتها باآلخرين في هذا الملعب؟

أّن ملكة الحفل الحالية يوحي ب" لقب"التفسير الذي يقول أّنها تمرر . اسأل الطالب عن آرائهم مع الشرح
.وضعها تتدنى/قوتها

------------

القوة في البيئات االجتماعية

إذا تّم خلط كل هؤالء األشخاص في غرفة 

التاج، )واحدة معًا بدون أي من رموز الحالة 

، لمن ستنسب القوة (الصولجان، الزهور

اسأل الطالب عن آرائهم مع األكبر؟ لماذا؟ 
العمر الظاهر، العرق : االعتبارات. الشرح

الظاهر، النوع الجنسي الظاهر، أسلوب 
.المالبس



ة عي ما الجت ا ت  ا ئ ي ب ل ا ي  ف وة  ق ل ا

ما هو هذا الموقف؟ 

كيف علمت بذلك؟ 

القوة في البيئات االجتماعية



من الذي يتم تكريمه؟ 

كيف علمت بذلك؟ 

في رأيك من لديه القوة 

األكبر بينهما؟ 

لماذا؟

ة عي ما الجت ا ت  ا ئ ي ب ل ا ي  ف وة  ق ل القوة في البيئات االجتماعيةا



من هما الزوجان اللذان في 

خلفية الصورة؟ 

ولماذا تعتقد كذلك؟

"  لكبالم"كيف تقارن قوتهما 

الحاليين؟" الملكة"و

لماذا؟

ة عي ما الجت ا ت  ا ئ ي ب ل ا ي  ف وة  ق ل القوة في البيئات االجتماعيةا



من هي السيدة األخرى 

صحابة التاج؟ 

ولماذا تعتقد كذلك؟

كيف تقارن قوتها 

؟باآلخرين في هذا الملعب

ة عي ما الجت ا ت  ا ئ ي ب ل ا ي  ف وة  ق ل القوة في البيئات االجتماعيةا



ماذا عن األشخاص على 

اليمين؟

ماذا قد يكون أدوارهم؟

وقد يكون لديه المزيد من

القوة بينهم؟ 

لماذا؟

ة عي ما الجت ا ت  ا ئ ي ب ل ا ي  ف وة  ق ل القوة في البيئات االجتماعيةا



ماذا عن األطفال؟ 

ماذا قد يكون دورهم؟

كم من القوة لديهم؟

لماذا؟

ة عي ما الجت ا ت  ا ئ ي ب ل ا ي  ف وة  ق ل القوة في البيئات االجتماعيةا



هؤالءكلخلطتمّ إذا

واحدةغرفةفياألشخاص

رموزمنأيبدونمعًا

الصولجان،التاج،)الحالة

وةالقستنسبلمن،(الزهور

األكبر؟

لماذا؟

ة عي ما الجت ا ت  ا ئ ي ب ل ا ي  ف وة  ق ل القوة في البيئات االجتماعيةا



(المعلم)القوة في المدرسة 

(اسم)القوة 

و القدرة أو الحق في السيطرة على األشخاص أ: 1

األشياء

امتالك السيطرة أو النفوذ أو التأثير على : 2

اآلخرين

القدرة على التصرف أو إحداث تأثير: 3

...  ما أنواع األشخاص في المدرسة لديهم

اإلداريون الحق في السيطرة على الناس؟ •

والمدرسون

تعون األشخاص الذين يتمالتأثير على اآلخرين؟ •

عمر بمكانة عالية، ربما يتم منحهم إياها بحسب ال

أو العضوية في مجموعات معينة أو الثروة أو 

العرق أو المعلومات، إلخ

ا في أي شخص تقريبً القدرة على إحداث تأثير؟ •

.  القوة تعتمد على الموقف. الموقف الصحيح
ي راجع تعريف القوة ثم اطلب من الطالب إجاباتهم عن كيفية ظهور القوة ف

.اقبل جميع اإلجابات المعقولة وتحقق من صحتها. المدرسة

اطلب من الطالب االمتناع 

عن ذكر أفراد معينين 

.بخالف أنفسهم



القوة في المدرسة

(اسم)القوة 

و القدرة أو الحق في السيطرة على األشخاص أ: 1

األشياء

امتالك السيطرة أو النفوذ أو التأثير على : 2

اآلخرين

القدرة على التصرف أو إحداث تأثير: 3

...  ما أنواع األشخاص في المدرسة لديهم

الحق في السيطرة على الناس؟•

التأثير على اآلخرين؟•

القدرة على إحداث تأثير؟•



ما هي خصائص العالقات الصحية التي يمكن أن 
(لمالمع)تتحداها االختالفات بين القوة في العالقات؟ 

شارك-زاوج -فكر : الطريقة

.  وفّر وقتًا للتفكير ثم اطلب من الطالب مشاركة أفكارهم مع شريك

.  اقبل جميع اإلجابات المعقولة. بعد مشاركة الطالب، اطلب بعض اإلجابات من الصف

.بعد ذلك سننظر في الطرق التي قد تجعل اختالل موازين القوى يؤدي إلى تحول العالقات إلى عالقات غير صحية ومسيئة: االنتقال



ما هي خصائص العالقات الصحية التي يمكن أن 
تتحداها االختالفات بين القوة في العالقات؟



من عالقة غير صحية إلى مسيئة



التنمر والقوة

أو في مجموعات /يفّكر الطالب بشكل فردي و•

، (ليمينانظر األسئلة على ا)صغيرة في طبيعة التنمر 

الذي حيث يقع التنمر في طيف العالقات، وفي الدور

.تلعبه اختالفات القوة في التنمر

و ، اسمح للطالب بمشاهدة مقطع فيديإذا سمح الوقت•

يرة وسّهل الخوض في مناقشة قص" لماذا أتنمر عليك"

ماذا ل: مناقشة"باستخدام األسئلة المقدمة بالشريحة 

."أتنمر عليك

راء فما عليك سوى تيسير إجإذا كان الوقت محدوًدا،•

.يمينمناقشة قصيرة حول أسئلة المناقشة التي إلى ال

:أسئلة المناقشة

" مًراتن"ما هي بعض السلوكيات التي يمكن اعتبارها •

؟"مضايقة"أو 

اذكر بعض العالقات بين التنمر والقوة؟•

حية أم هل سلوكيات مثل التنمر تكون ببساطة غير ص•

(نشرة طيف العالقات: المرجع)مسيئة؟ 



التنمر والقوة

ما هي بعض السلوكيات التي يمكن •

؟"مضايقة"أو " تنمًرا"اعتبارها 

قوة؟اذكر بعض العالقات بين التنمر وال•

اطة هل سلوكيات مثل التنمر تكون ببس•

غير صحية أم مسيئة؟



https://youtu.be/8mmIu5IZmvEبواسطة شون روبنسون ( 3:22)لماذا أتنمر عليك . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

https://youtu.be/8mmIu5IZmvE


(المعلم)لماذا أتنمر عليك : المناقشة

ي ما أنواع أسباب التنمر التي حدثت ف•

بداية الفيديو؟

ي ما أنواع أسباب التنمر التي حدثت ف•

نهاية الفيديو؟

...عند حدوث تنمر أو المضايقات •

؟ "المسؤول"ن َ  م•

ن يتحكم في الموقف؟ َ  م•

ن لديه تأثير على الوضع؟ َ  م•

هو " المسؤول"الشخص الوحيد 

الشخص الذي يتنمر، ألنّه 

األشخاص . الشخص المسيطر

الهدف -اآلخرون المشاركون 

، والمتفرجين، (األهداف)

يس لهم تأثير، ولكن ل-السلطات 

.لهم سيطرة على الموقف



لماذا أتنمر عليك: المناقشة

ي ما أنواع أسباب التنمر التي حدثت ف•

بداية الفيديو؟

ي ما أنواع أسباب التنمر التي حدثت ف•

نهاية الفيديو؟

...عند حدوث تنمر أو المضايقات •

؟ "المخطئ"أو من هو " المسؤول"من هو •

من لديه السيطرة والتحكم؟ •

من لديه تأثير؟ •



التعريفات



التعريفات: اإلعداد المسبق

ها بسهولة قم بمعاينة التعريفات والرسوم المتحركة للشرائح للتأكد من أنه بإمكانك قراءت•

.  والتأّكد من معرفة كيفية عمل الرسوم المتحركة

التشديد على بعض الكلمات تكون متخصصة، تدرب على تغيير لهجتك وسرعتك في تحديد و•

.الٍ العبارات الرئيسية لمساعدة الطالب على معالجة المعلومات أثناء قراءتها بصوت ع



التعريفات: التعليمات

الحظ العالقة ". للمضايقةAISDتعريف "و" للتنمرAISDتعريف "استخدم الرسوم المتحركة بالشرائح •

لسلوك القائم ، فإننا نعني ا" التحرش الجنسي"بين التنمر واختالل توازن القوى وأنّه عندما نتحدث عن 

ي ذلك العنف على الجنس والنوع الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنساني والتوجه الجنسي، بما ف

.أثناء المواعدات

عالم الطالب إل" إجراءات اإلبالغ في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في أوستن"استخدم الشريحة •

وأّن لكل شخص الحق في الشعور " AISD"أّن هناك إجراءات لإلبالغ عن التنمر والمضايقات في 

.باألمان والتحرر من األذى



لمست ا ة  يمي تعل ل ا ة  لمنطق ا ة تعريف  ل ق
تنمر ل ل لمدارس في أوستن  ل

ويُعّد السلوك تنمًرا إذا كان يستغل 

اختالل توازن القوى 

دف من بين الطالب مرتكب التنمر والطالب المسته

ل خالل التعبير الكتابي أو اللفظي أو من خال

السلوك الجسدي، 

تعليم الطالب يُعيق األمر الذي •

.أو يعطل عمل المدرسة إلى حد كبير•

مية الخاص بالمنطقة التعلي" احترام الجميع"من موقع 

المستقلة للمدارس في أوستن

مشابه لهذا، ولكنه المضايقاتتعريف 

...يتضمن أكثر من ذلك



لمدارس في أوستن ل ة  ل لمستق ا يمية  تعل ل ا لمنطقة  ا تعريف 
لمضايقة ل

.(محلي)FFHمن سياسة مجلس المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في أوستن 

هي المضايقة الشديدة أو المستمرة أو المتفشية لدرجة أنّ 

:  السلوك

شاط يؤثر على قدرة الطالب على المشاركة في برنامج أو ن1.

تسم تعليمي أو االستفادة منه، أو يخلق بيئة تعليمية ت

بالتخويف أو التهديد أو العدوانية أو اإلساءة، 

شكل غير له الغرض أو التأثير الذي يُعيق بشكل كبير أو ب2.

معقول من األداء األكاديمي للطالب، 

.  ية للطالبأو يؤثر سلبًا بطريقة أخرى على الفرص التعليم3.

ف  : المحظورة على الطالب على النحو التاليالمضايقةتُعرَّ

جسدي

شفهي

أو سلوك غير شفهي 

...بناء على 

العرق

اللون

الديانة

الجنس

نوع الجنس

الهوية الجنسية

التعبير الجنساني

التوجه الجنسي

األصل القومي

اإلعاقة 

العمر 

حالة الهجرة

أو أي أساس آخر يحظره القانون 

تشمل المضايقات 

المحظورة عنف المواعدات 

على النحو المحدد في هذه

.السياسة

لمدارس في أوستن ل ة  ل لمستق ا يمية  تعل ل ا لمنطقة  ا تعريف 
الجنسيلالعتداء

https://pol.tasb.org/Policy/Download/1146?filename=FFH(LOCAL).pdf&filename=FFH(LOCAL).pdf


م معل ل ا ي: مرجع  ل ع ت ل ا ة  منطق ل ا عريف  ة ت مي
لعنف ل ن  وست أ مدارس في  ل ل ة  ل ق مست ل ا
ة مي غرا ل ا عدات  موا ل ا ء  ا ن ث أ ممارس  ل ا

مية الخاص بالمنطقة التعلي" احترام الجميع"من موقع 

المستقلة للمدارس في أوستن

في أوستن يتضمن تعريف المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس

"العنف الممارس أثناء المواعدات الغرامية"للمضايقة 

إذا تساءل الطالب، أو إذا شعرت بالحاجة إلى توضيح ما

.ف، استخدم هذا الوص"عنف المواعدة"الذي يشكله مصطلح 

القوة في البيئات االجتماعية

يحدث عنف المواعدة عندما يستخدم شخص ما سواء أكان في عالقة مواعدة حالية أو سابقة

طرة على اإلساءة الجسدية أو الجنسية أو اللفظية أو العاطفية إليذاء أو تهديد أو تخويف أو السي

ل ضد يحدث عنف المواعدة أيًضا عندما يرتكب شخص ما هذه األفعا. الشخص اآلخر في العالقة

شخص في عالقة زواج أو مواعدة مع شخص متزوج أو كان في عالقة زواج أو مواعدة مع 

.  الشخص مرتكب الواقعة



المضايقة/ آثار التنمر 

(األهداف)الهدف  المراقبون/ المتفرجون 

نمرأولئك الذين يشاركون في الت

يركز هذا الرسم على 

ايقة التنمر، لكن آثار المض

.هةوالعنف الجنسي متشاب

أعظم تأثير

ال يوجد سيطرة على

طالوضع، تأثير فق

المتأثر

المتأثر

من يتأثر سلبًا بالتنمر؟

التحكم

التأثير

التنمر

إصابات•

الخوف•

اإلحراج•

تدني احترام الذات•

االكتئاب والقلق•

خطر االنتحار•

الصداع•

ألم عضلي•

اضطراب الجهاز الهضمي•

تغير الوزن•

تغير وظيفة المناعة•

باحتمالية اإلصابة بأمراض القل•

تعاطي المخدرات والكحول•

السلوكيات العدوانية والمدمرة•

ترك المدرسة•

النشاط الجنسي المبكر والمحفوف•

بالمخاطر

اإلدانات والمخالفات الجنائية •

والمرورية

(IPV)عنف الشريك الحميم •

التبغ والتدخين•

تعاطي الكحول أو المخدرات•

أمراض عقلية•

االكتئاب والقلق•

عدم حضور المدرسة أو تجاهل •

الحضور

المتنمر عليه-تأثير التنمر  المتفرجون-تأثير التنمر 

التأثير الجسدي للتنمر المتنمر-تأثير التنمر 



المضايقة/ آثار التنمر 

(األهداف)الهدف  المراقبون/ المتفرجون 

نمرأولئك الذين يشاركون في الت

يركز هذا الرسم على 

ايقة التنمر، لكن آثار المض

.هةوالعنف الجنسي متشاب

أعظم تأثير

ال يوجد سيطرة على

طالوضع، تأثير فق

المتأثر

المتأثر

التحكم

التأثير

من هو المسيطر؟

التنمر

إصابات•

الخوف•

اإلحراج•

تدني احترام الذات•

االكتئاب والقلق•

خطر االنتحار•

الصداع•

ألم عضلي•

اضطراب الجهاز الهضمي•

تغير الوزن•

تغير وظيفة المناعة•

باحتمالية اإلصابة بأمراض القل•

تعاطي المخدرات والكحول•

السلوكيات العدوانية والمدمرة•

ترك المدرسة•

النشاط الجنسي المبكر والمحفوف•

بالمخاطر

اإلدانات والمخالفات الجنائية •

والمرورية

(IPV)عنف الشريك الحميم •

التبغ والتدخين•

تعاطي الكحول أو المخدرات•

أمراض عقلية•

االكتئاب والقلق•

عدم حضور المدرسة أو تجاهل •

الحضور

المتنمر عليه-تأثير التنمر  المتفرجون-تأثير التنمر 

التأثير الجسدي للتنمر المتنمر-تأثير التنمر 



إجراءات اإلبالغ في المنطقة التعليمية المستقلة 
للمدارس في أوستن

لكل شخص الحق في 

الشعور بأمان

وأن يتحرر من إساءة المعاملة 

من حقك تقديم شكوى

حررين منسياسة المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في أوستن هي أن يكون جميع الطالب مت

قة بالتنمر جميع التهم المتعل. التنمر والتحرش الجنسي، بما في ذلك العنف في عالقات الطالب

هيئة والتحرش الجنسي والعنف في المواعدة يجب أن تؤخذ على محمل الجد من الطالب وأعضاء

عامل مع ستبذل المقاطعة كل جهد معقول للت. التدريس والموظفين وأعضاء اإلدارة وأولياء األمور

جهد سيتم بذل كل. كل التهم والشكاوى المقدمة من الطالب والموظفين بطريقة عادلة وشاملة

. ممكن لحماية حقوق اتخاذ اإلجراءات القانونية لجميع األهداف وجميع الجناة المزعومين

المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في أوستن

227901

FFHرعاية الطالب

(عرض)الحرية من التمييز والمضايقة واالنتقام

منطقة أوستن التعليمية المستقلة

نموذج شكوى الطالب

التنمر والتحرش الجنسي وعنف المواعدات

_______________________________________  : االسم

________________________: هوية الطالب

__________________: المدرسة___________ : الوقت_____________ : التاريخ_____________ : الصف

:يرجى اإلجابة على األسئلة التالية حول أكثر الحوادث خطورة

:اذكر اسم الطالب المتهمين بالتنمر أو بالتحرش الجنسي أو بعنف المواعدات•

_______

__________________________________: العالقة التي تربطك بالطالب المتهم•

:  صف الواقعة•

•

أين ومتى حدث ذلك؟ •

ال، إذا كانت اإلجابة بنعم، فمن هو؟ أجلهل كان هناك أي شهود؟ •

ال، إذا كانت اإلجابة بال، كم مرة حدث ذلك من قبل؟ أجل هل هذه هي الحادثة األولى؟ •

:معلومات أخرى، بما في ذلك الحوادث أو التهديدات السابقة•

.  التوقيع باألحرف األولى والتاريخ_________________________ : يرفض الطالب أو ولي األمر إكمال هذا النموذج•



أو االعتداء أو االغتصاب أو االعتداء الجنسي 
على المحارم



لتعليمات :  ا
لمحارم أو االعتداء أو االغتصاب أو االعتداء الجنسي على ا

صاب لتقديم معلومات حول اإليذاء الجنسي واالعتداء الجنسي واالغت" ؟...ما هي "استخدم الشريحة، •

.واالعتداء الجنسي على المحارم

حيث يقدم أمثلة عن " ما هو االعتداء الجنسي؟"، Amaze.orgإذا سمح الوقت، فقم بعرض فيديو •

عله إذا االعتداء الجنسي، أمثلة عن شكل الموافقة ومتى يمكن أن يحدث ذلك، وإرشادات حول ما يجب ف

.كنت قد واجهت أو تعتقد بأنك قد تعرضت العتداء جنسي

عرضوا أو لتقديم توصيات بشأن ما يجب على الطالب فعله إذا ت" البحث عن الدعم"استخدم الشريحة، •

.  تعرض أحد معارفهم للعنف الجنسي

على اإلنترنت، مع إبراز طرق " SAFE Alliance of Austin"إذا سمح الوقت، اعرض موقع •

.والخدمات التي يمكنهم تقديمها" SAFE"التواص مع مؤسسة 



؟...ما هو

اإليذاء الجنسي•

االعتداء الجنسي•

االغتصاب•

االعتداء الجنسي على المحارم•

.تتفاوت التعريفات•

في والية تكساس،إجراميةكلها أعمال •

ن خاصة إذا كانت تتعلق بشخص دون س

.عاًما18

جميعها ينطوي على االتصال الجنسي•

.غير المرغوب فيه

م وهي تختلف في طبيعة وقوة الجرائ•

.ومن يرتكبها



م لمعل ا لجنسي: مصدر  ا ء  دا شرح االعت

عتداء من صفحة الويب الخاصة بجمعية تكساس لمكافحة اال

.، فهم االعتداء الجنسي(TAASA)الجنسي 

شرح االعتداء الجنسي
.االعتداء الجنسي هو أي اتصال جنسي قسري أو باإلكراه أو غير مرغوب فيه

للعنف الجنسي هو في حين أّن هناك تعاريف قانونية محددة لالغتصاب واالعتداء الجنسي في قانون العقوبات بتكساس، فأفضل فهم

. 1لى عنيفة للغايةاعتباره سلسلة متصلة واسعة النطاق من األنشطة الجنسية غير المرغوبة وغير المتبادلة والتي تتراوح من لطيفة إ

تداء الجنسي على قد يشمل االعتداء الجنسي، على سبيل المثال ال الحصر، االغتصاب والتهديدات الجنسية والتخويف الجنسي، واالع

ش الجنسي، المحارم، واالعتداء الجنسي من جانب الشركاء الحميمين، واإليذاء الجنسي لألطفال، واالتجار الجنسي بالبشر، والتحر

ستخدم وغالبًا ما ت. والتحرش في الشوارع، واألشكال األخرى من النشاط غير المرغوب فيه أو الذي يتم باإلكراه أو دون موافقة

1.مصطلحات اإليذاء الجنسي لوصف مجموعة واسعة من األنشطة التي تشكل اعتداًء جنسيًا

.اإلنترنت. N.p., n.d. تحالف كاليفورنيا ضد االعتداء الجنسي". عن العنف الجنسي"1



https://youtu.be/w8gslq85Xscالرابط Amaze.orgبواسطة ( 2:48)ما هو االعتداء الجنسي؟ . ينصح بتفعيل ترجمة جميع مقاطع الفيديو، عند توفرها

االعتداء الجنسي

https://youtu.be/w8gslq85Xsc


البحث عن الدعم

https://www.safeaustin.org/get-help /

ه قد إذا كنت أو أي شخص تحبه قد واجهت أو تعتقد بأنّ 

.تعرض العتداء جنسي، فاطلب الدعم

.أخبر شخًصا تثق به•

أو مقدم خدمة طبية SAFEاتصل بمؤسسة مثل •

.للحصول على التوجيه والموارد الالزمة

 SAFE Alliance of"الخط الساخن لمؤسسة •

Austin "لى والدردشة الحية عبر اإلنترنت متاحان ع

يتم تدريب . مدار الساعة طوال أيام األسبوع

احة المتخصصين لمساعدتك على فهم الخيارات المت

فهم لن يتصلوا بهيئة إنفاذ القانون ما لم. أمامك

.كل شيء سري ومجاني. تخبرهم بفعل ذلك

SAFE أوقف اإلساءة للجميع

SAFE (7233).512.267: اتصل

احصل على المساعدة
اآلن

SAFEline chat|737.888.7233:رسالة نصية| SAFE (7233).512.267:على الرقم–متاح على مدار الساعة SAFElineخط 

احصل على المساعدة شارك خدماتنامشكالتنا نبذة عناإسباني تبرع اآلن

SAFE (7233).737.888:رسالة

SAFElineماذا تتوقع عند اتصالك بخط 9-1-1اتصل بالرقم -إذا تعرضت لألذى أو كنت في خطر 

www.safeaustin.org/chat: الدردشة
خدمة / لألشخاص الصم من جميع الهويات، يرجى استخدام المرّحل 

(VRS)ترحيل الفيديو 

تعرف على المزيد

https://www.safeaustin.org/get-help/
https://www.safeaustin.org/get-help/
tel:5122677233
sms:7378887233
https://thesafeallianc.wpengine.com/chat


األفكار



األفكار: التعليمات

قوق يفّكر الطالب فيما تعلموه من خالل اإلجابة على العديد من األسئلة حول حقوقهم الخاصة وح•

اآلخرين ومن الشخص المسيطر ومن المسؤول ومن المخطئ في حاالت التنمر والمضايقة وسوء 

.المعاملة

م إذا أبلغ الطالب عن أي مخاوف بشأن هذه المواد، فمن المه. نوصيك بجمع ومراجعة إجابات الطالب•

.أن تتعامل معها حتى يمكنك اتخاذ اإلجراء المناسب، حسب الضرورة



األفكار

ن الحق في أن تقرر ما إذا كنت تريد ألديكهل •

ك؟ لما يلمسك أحد ما بطريقة جنسية ومتى يتم ذل

أو لما ال؟

الحق في أن يقرروا ما إذا لدى اآلخرينهل •

ية كانوا يريدون أن يلمسهم أحد ما بطريقة جنس

ومتى يتم ذلك؟ لما أو لما ال؟

جنسيًا في حالة حدوث موقف يمثل تنمًرا أو تحرًشا

...أو عنفًا جنسيًا 

؟ "المخطئ"أو من هو " المسؤول"من هو •

من لديه السيطرة والتحكم؟ •

من لديه تأثير؟•



قائمة المراجع

، الرابط 2017آذار /مارس16، يوتيوب، "ما هو التنمر؟"AMAZE.Orgموقع •
https://www.youtube.com/watch?v=KQZ9hDDz704&feature=youtu.be( . تمت زيارة الموقع

(2019أيلول /سبتمبر30في 

•Burkeanwhig" . ،التقطتها في استاد برالي المحلي، فلورنسا، . 2007صورة لملعب االحتفال بالخريجين، جامعة نورث أالباما
، 2007تشرين الثاني، /نوفمبر18، ويكيميديا كومنز، في Gupta.jpg:الملف." 2007تشرين الثاني /نوفمبر

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gupta.jpg( . تشرين الثاني /نوفمبر7تمت زيارة الموقع في
2019)

، الرابط 2019عام The SAFE Allianceمؤسسة -احصل على المساعدة " احصل على المساعدة"•
https://www.safeaustin.org/get-help(  . 2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في)

، الرابط 2017، عام Loveisrespect.orgمجموعة أدوات المعلم، الموقع " مجموعة أدوات المعلم-العالقة الصحية "•
https://www.loveisrespect.org/educators-toolkits/( . 2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في)

، 2018تأثير التنمر، الجمعية األمريكية للرعاية اإليجابية لألطفال، ." تأثير التنمر"•
https://americanspcc.org/targets-and-bystanders/( . تشرين أول /أكتوبر2تمت زيارة الموقع في

2019)

، الرابط 2019أيلول /سبتمبر28، في Merriam-Webster ،Merriam-Websterقاموس ." القوة"•
https://www.merriam-webster.com/dictionary/power( . أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في

2019)

اية مركز السيطرة على األمراض والوق." مراكز التحكم في األمراض| مركز اإلصابات | منع العنف | منع العنف الجنسي "•
، الرابط، 2019آذار /مارس12منها، 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/fastfact.html( . تمت زيارة الموقع
(2019تشرين أول /أكتوبر2في 

https://www.youtube.com/watch?v=KQZ9hDDz704&feature=youtu.be
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gupta.jpg
https://www.safeaustin.org/get-help/
https://www.loveisrespect.org/educators-toolkits/
https://americanspcc.org/targets-and-bystanders/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/power
https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/fastfact.html


تابع قائمة المراجع

، الرابط 2018عام SAFEدليل واستشارات برنامج توقع االحترام، اتحاد /الحزمة التدريبية". موارد للمعلمين"•
https://www.safeaustin.org/our-services/prevention-and-education/expect-

respect/resources-for-educators/( . 2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في)

، الرابط 2019التعريفات، -المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في أوستن " التعريفات-االحترام للجميع "•
https://www.austinisd.org/respect-for-all/definitions( . أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في

2019)

، الرابط 2013حزيران /يونيو17لماذا أتنمر عليك، اليوتيوب، . شون روبنسون•
https://www.youtube.com/watch?v=8mmIu5IZmvE&feature=youtu.be( . تمت زيارة

(2019أيلول /سبتمبر30الموقع في 

، الرابط  2016عام Taasa.orgفهم االعتداء الجنسي، موقع ." األسباب الجذرية لالعتداء الجنسي"•
http://taasa.org/resources/understanding-sexual-assault/( . 30تمت زيارة الموقع في

(2019أيلول /سبتمبر

5. ، المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في أوستنPDF" رعاية الطالب، الحرية من التمييز والمضايقة واالنتقام"•
الرابط . 2018تموز /يوليو

https://pol.tasb.org/Policy/Download/1146?filename=FFH%28LOCAL%29.pdf&fi
lename=FFH%28LOCAL%29.pdf( . 2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في)

-https://support.office.com/en-us/article/insert-icons-أيقونات المجاملة بمايكروسوفت أوفيس •
in-microsoft-office-e2459f17-3996-4795-996e-b9a13486fa79

https://www.safeaustin.org/our-services/prevention-and-education/expect-respect/resources-for-educators/
https://www.austinisd.org/respect-for-all/definitions
https://www.youtube.com/watch?v=8mmIu5IZmvE&feature=youtu.be
http://taasa.org/resources/understanding-sexual-assault/
https://pol.tasb.org/Policy/Download/1146?filename=FFH(LOCAL).pdf&filename=FFH(LOCAL).pdf
https://support.office.com/en-us/article/insert-icons-in-microsoft-office-e2459f17-3996-4795-996e-b9a13486fa79


معلومات إضافية حول خدمات
"SAFE ALLIANCE"



SAFE عأوقف اإلساءة للجمي

SAFE(7233).512.267: اتصل برقم

احصل على المساعدة
اآلن

SAFEline chat| 737.888.7233:رسالة نصية| SAFE (7233).512.267:على الرقم–متاح على مدار الساعة SAFElineخط 

احصل على المساعدة شارك خدماتنامشكالتنا نبذة عنا تبرع اآلن

SAFE(7233).737.888: نص

SAFElineماذا تتوقع عند اتصالك بخط 9-1-1اتصل بالرقم -إذا تعرضت لألذى أو كنت في خطر 

يديو خدمة ترحيل الف/ لألشخاص الصم من جميع الهويات، يرجى استخدام المرّحل www.safeaustin.org/chat: الدردشة

(VRS)

إسباني

tel:5122677233
sms:7378887233
https://thesafeallianc.wpengine.com/chat


SAFElineماذا تتوقع عند اتصالك بخط 9-1-1اتصل بالرقم -إذا تعرضت لألذى أو كنت في خطر 

تعرف على المزيد تعرف على المزيدتعرف على المزيد

هل أنت قلق بشأن سالمة طفل من 

األطفال؟

أو هل تشعر بأنّك تعرضت العتداء جنسي

سوء معاملة أو استغالل؟

ي هل تشعر بالقلق إزاء الطريقة الت

تعامل بها في عالقتك؟



SAFElineما يمكنك توقعه عند اتصالك بخط 

أو إّن قرار التواصل مع اآلخرين هو الخطوة األولى في طلب المساعدة بشأن العنف الجنسي" البحث عن الدعم"

م أكبر قدر من المكالمة مجانية تماًما، ويمكنك تقدي. المنزلي، أو سوء معاملة األطفال، أو االتجار بالبشر، أو الدعم األبوي

بنا، يستطيع عندما تتصل. بل يمكنك حتى االتصال بهوية مجهولة-المعلومات، أو القليل منها، عن نفسك حسبما تريد 

:SAFElineمتخصصو 

توفير مساحة آمنة يمكنك التحدث من خاللها عن مخاوفك مع شخص يهتم ولن يحكم على تصرفاتك•

لجسديةمساعدتك في تحديد ما إذا كنت أو أحد أفراد أسرتك تتعرضون لسوء المعاملة اللفظية أو العاطفية أو ا•

اسبًامساعدتك في بناء خطة أمان حتى تتمكن من إيجاد طرق لتكون آمنًا ومستعًدا للمغادرة إذا كان الوقت من•

أو مع أي وكالة أخرى إذا لم يكن لدينا أماكن SAFEإجراء إحاالت للحصول على مأوى، سواء مع مؤسسة •

شاغرة

تزويد العائلة واألصدقاء بالموارد التي يحتاجونها لدعم الناجين•

العتداء يتم منحك إمكانية الوصول إلى خدمات الدعم حتى تتمكن من البدء في التعافي من صدمة االغتصاب أو ا•

الجنسي أو العنف المنزلي أو إساءة المعاملة أو االتجار بالبشر

وروابط إليها وإلى الموارد المحلية األخرىSAFEتوفير معلومات حول جميع خدمات •

ى االتصال في حالة حدوث ذلك، نحثك عل. نظًرا لعدد االتصاالت التي نتلقاها، فقد نواجه مكالمات متقطعة أو خاطئة*
.نحن هنا للمساعدة ونحن ممتنون لصبرك. مرة أخرىSAFElineأو إرسال رسالة نصية أو إجراء محادثة على خط 

SAFElineيتم تدريب متخصصي التدخل في األزمات الذين سيردون عليك على خط 

االت على التعامل مع مكالمات الناجين واألسر والحلفاء الذين يحتاجون إلى الدعم في ح

جار اإليذاء الجنسي، والتحرش الجنسي، والعنف المنزلي، وإساءة معاملة األطفال، واالت

.مومةيمكن لمتخصصينا تقديم نصائح حول العالقات الصحية واألبوة واأل. بالبشر

لمجتمع الصم ( VRS)خدمة ترحيل الفيديو / بإمكانية الترحيل SAFElineيتميز خط 

مكن لموظفينا وضعاف السمع والصم المكفوفين، ويتحدث المتخصصون اللغة اإلسبانية، وي

.رىاستخدام خدمات الترجمة الفورية للرد على المتصلين الذين يتحدثون بلغات أخ



SAFEالدعم المباشر في 

تجري محادثة عبر اإلنترنت؟/لست بمأمن ألن تتصل

1515"دقيقة من الدعم المباشر وجًها لوجه بالعنوان 30متوفرين لتقديم ما يصل إلى SAFElineمتخصصو 

Grove Blvd" المبنى ،A لمزيد . من االثنين وحتى الجمعة. مساءً 4صباًحا إلى 8، خالل ساعات الدعم المباشر من

.www.safeaustin.org/chatأو تفضل بزيارة 512-267-7233من المعلومات، اتصل بالرقم

:ما يجب أن تعرفه قبل زيارتنا

ما يمكننا تقديمه

التدخل في حالة األزمات والدعم العاطفي•

تخطيط السالمة•

والموارد المجتمعية األخرىSAFEإحاالت الموارد والمعلومات إلى •

األعمال الورقية لبرنامج سرية العنوان•

معلومات حول القوانين المتعلقة بإنهاء اإليجار للناجين من العنف الجنسي والمنزلي•

ما يمكننا تقديمه

ملجأ فوري•

مساعدة مالية•

إدارة الحالة•

جلسات المشورة•

(الغذاء، الملبس، إلخ)مستلزمات االحتياجات األساسية •

تذكرة الحافلة أو قسيمة سيارة أجرة•

المشورة القانونية•

ماذا تتوقع

خدمة أوالً يتوفر الدعم المباشر على أساس من يأتي أوالً، يحصل على ال

ديم هذه وقد يكون هناك وقت لالنتظار بناًء على توفر الموظفين لتق

.الخدمات

https://thesafeallianc.wpengine.com/chat


هي المساعدة في إنشاء خطة أمان تساعدك على SAFElineإحدى الطرق التي يمكن أن يدعمها متخصصو 

.التفكير في استراتيجيات للحفاظ على سالمتك

كن آمنًا

المستندات

إذا قمت بتدوين مالحظات أو حصلت على 

فّكر .كتيب، حافظ على خصوصية تلك األشياء

افظ في أن تطلب من صديقك أو قريب لك أن يح

.لك عليها

زر الهروب السريع

".  غادر الموقع"انقر فوق الزر 

وصية في أي وقت تستخدم فيه هذا الموقع وتحتاج إلى خص

موقع إلى" الهروب السريع"سريعة، سينقلك النقر فوق زر 

.جوجل على الويب

الهوية

اصنع أو احصل على نسخ من األوراق 

ة بطاقات الهوي: المهمة للحفاظ على سالمتها

.لخوشهادات الميالد والمستندات القانونية ، إ



أجهزة الكمبيوتر

ال، كمبيوتر على سبيل المث)استخدم كمبيوتًرا آمنًا 

وتر في المكتبة أو يخص أحد األصدقاء، أو كمبي

، (بة عليهتعرف أنّه لم يتم تثبيت أي برنامج مراق

من بحيث ال يستطيع أي شخص أن ينظر عليه

لخاص خلفك، أو حتى يصل إلى جهاز الكمبيوتر ا

بك ويرى مواقع الويب التي تزورها أو يقرأ

ل بريدك اإللكتروني، حتى إذا قمت بحذف سج

.المتصفح وحذف الملفات

الهواتف الذكية

يل أو استخدم هاتفك الذكي بعناية عن طريق تعط

عدم استخدام أي برنامج قد يتيح لألشخاص 

GPSمثل نظام تحديد المواقع )العثور عليك 

(.  يوالواي فاي وحتى وسائل التواصل االجتماع

ف ثان يمكنك حتى التفكير في الحصول على هات

ال . مةمسبق الدفع الستخدامه أثناء تخطيط السال

ك تنس مدى سهولة قيام شخص ما بالتقاط هاتف

ى والضغط على إعادة االتصال أو إلقاء نظرة عل

سجل المكالمات أو حتى تعقب فاتورة الهاتف

.المفصلة


