
3

A L L  S T U D E N T S  A C H I E V I N G  T H E I R  F U L L  P O T E N T I A L

www.hwdsb.on.ca/programs/safeschools

(BULLYING) التنّمر 
معلومات للوالدين والطالب 

Hamilton-Wentworth District School Board يلتزم بأن يجعل كل مدرسة من 

املدارس التابعة له مكاناً يقدم العناية للطالب ويُعترب مكاناً آمناً للتعلّم.
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يستحق كل طالب أن يشعر باألمان يف املدرسة، ويف ساحات املدرسة 

ومالعبها، وعىل باص املدرسة، ويف املناسبات والنشاطات املدرسية. إننا ندرك، 

يف )Hamilton-Wentworth District School Board )HWDSB، أن 

السالمة واألمان هام من األمور األساسية لعملية التعلّم الجيد. يستطيع 

الطالب أن يتعلموا، واملعلمون أن يدرّسوا، بشكل أفضل عندما تكون 

املدارس آمنة. إذا أساء أحد الطالب الترصف، فإن املدير يقرر الخطوات 

الواجب اتخاذها ملساعدة الطالب/الطالبة عىل تحسني سلوكه/سلوكها. 

إن بعض الترصفات تعني أن الطفل ميارس التنّمر.

ما هو التنّمر؟ 

التعبري النموذجي عن التنّمر هو أنه شكل من أشكال السلوك املتكرر، املستمر، والعدواين املوجه نحو شخص أو أشخاص بغرض 

أن يتسبب يف، )أو يجب أن يكون املعروف أنه سيتسبب يف(، الخوف واألىس و/أو األذى لجسم شخص آخر، أو مشاعره، أو 

تقديره لذاته، أو سمعته.   يحدث التنّمر يف إطار يتميز بوجود عدم توازن، حقيقي أو ُمدرَك، يف القوة. 

يستعمل الطالب الذين ميارسون التنّمر القوة للسيطرة عىل اآلخرين وإزعاجهم. 	 

يتحول الطالب الذين يقعون ضحية التنّمر، وبشكل متزايد، إىل أشخاص عدميي القوة ويجدون أنفسهم يف مصيدة من 	 

العالقات التي يتعرضون فيها لسوء املعاملة. 

يستعمل الطالب القوة بأشكال عديدة:	 

الحجم، القوة البدنية، الذكاء، السن 	 

املكانة اإلجتامعية 	 

املكانة اإلقتصادية 	 

معرفة نقاط الضعف لدى الشخص اآلخر  	 

العضوية يف مجموعة مسيطرة 	 

أنواع السلوك التنّمري 

جسدياً: اإلرتطام بـِ ، أو الرفس، أو الدفش، أو الرضب، أو رسقة، أو تخريب ممتلكات الشخص اآلخر بشكل  متكرر  

لفظياً: الشتم، اإلستهزاء، التحقري، اإلغاظة، التهديد، التعليقات العنرصية، والتحرش الجنيس بشكل متكرر 

اجتامعياً: تحريك العينني إىل األعىل بشكل متكرر، استبعاد اآلخرين من املجموعة أو الشلة، الرثثرة، نرش اإلشاعات، الترصف 

بحيث يبدو اآلخر أو اآلخرين أغبياء، وتخريب صداقات تخص الشخص اآلخر  

الكرتونياً/عرب اإلنرتنت: اإلستعامل املتكرر للربيد اإللكرتوين، أو الهواتف الخلوية، أو الرسائل القصرية عرب الهاتف الخلوي، 

أو اإلنرتنت أو املواقع عىل اإلنرتنت وذلك للتهديد، أو التحرش، أو اإلحراج، أو اإلستبعاد اجتامعياً، أو تدمري سمعة اآلخرين 

وصداقاتهم
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شجع طفلك عىل أن يكون مستقالً يف حياته، وحاول أال تكون حامياً له أكرث من الالزم؛  	 

علّم طفلك كيف يكون صداقات جديدة، ويكون متنبهاً للبيئة من حوله وأن يكون جازماً يف ترصفاته؛ 	 

شجع طفلك عىل مامرسة نشاطات تعزز الثقة بالنفس، يف أوقات الفراغ؛ 	 

اطلب املساعدة إذا كنت تشعر بالقلق بشأن صحة طفلك العقلية. 	 

نصائح رسيعة لألهل: تفضلوا بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنت، www.hwdsb.on.ca/programs/safeschools  للحصول عىل املزيد 

من املعلومات.

ماذا تفعل إذا كان طفلك ميارس التنّمر عىل غريه من األطفال: 
انظر إىل هذه املشكلة بجدية؛ 	 

تحدث مع طفلك عن هذا السلوك، وتذكر دامئاً أن األطفال الذين ميارسون التنمر غالباً ما يلقون اللوم عىل اآلخرين؛ 	 

قُل لطفلك أنك لن تقبل بهذا النمط من السلوك واحرص عىل أن يواجه طفلك نتائج سلوكه، ولكن بأسلوب خاٍل من العنف 	 

ويناسب خطورة ما فعله طفلك؛ 

تحدث مع طفلك عن التأثري السلبي لهذا السلوك عىل اآلخرين؛ 	 

قّدم الثناء لآلخرين، أو ترصف نحوهم بلطف، وذلك لتعرب عن تقديرك للسلوك الذي يراعي شعور اآلخرين؛ 	 

علّم أطفالك أساليب فض النزاعات بدون اللجوء إىل العنف لفظاً أو فعالً؛ 	 

ال تدع أطفالك يشهدون سلوكاً عنيفاً بني أفراد العائلة؛ 	 

امِض وقتاً مع طفلك، وخاصة للقيام بنشاطات وتجنب مناذج العنف أو الترصفات العدائية يف وسائل اإلعالم؛  	 

راقب طفلك بشكل أكرب عندما يكون مع أصدقائه وحاول ان تردعه عن عالقات الصداقة مع زمالٍء يترصفون بشكل عدايئ؛ 	 

تحدث مع مدرّس طفلك أو مدير املدرسة إذا كنت تعتقد أن طفلك يجد صعوبة يف تحمل مسؤولية ترصفاته؛ 	 

اطلب املساعدة إذا كنت تشعر بالقلق بشأن صحة طفلك العقلية. 	 

ماذا تفعل إذا كان طفلك يقف جانباً وال يفعل شيئاً ملنع التنّمر: 
علّم طفلك أن يتقمص عاطفياً مع الضحية )أن يفهم األحاسيس التي يعيشها الضحية(؛ 	 

ساعد طفلك عىل أن يدرك أن هناك فرقاً بني ”الرثثرة“ و ”التبليغ“ عن أنواع من السلوك؛ 	 

اذهب مع طفلك ملقابلة املدرّس أو مدير املدرسة للتبليغ عام شاهده من ترصفات؛ 	 

علّم طفلك أن ينضم إىل اآلخرين لحامية الطفل الذي يتعرض للتنّمر؛	 

عرقياً:
الترصف العدواين املتكرر، أو استبعاد اآلخر أو اآلخرين من املجموعة، أو التعليقات السلبية املوجهة ضد شخص أو أشخاص 	 

بسبب أصولهم العرقية أو اإلثنية أو مامرساتهم الثقافية؛  

توجيه الشتائم بشكل متكرر لشخص أو أشخاص، أو اإلستهزاء بأصولهم العرقية أو اإلثنية أو مامرساتهم الثقافية. 	 

دينياً: 
الترصف العدواين املتكرر، أو استبعاد اآلخر أو اآلخرين من املجموعة، أو التعليقات السلبية املوجهة ضد شخص أو أشخاص 	 

بسبب عقائدهم، أو أصولهم، أو مالبسهم، أو مامرساتهم الدينية؛  

توجيه الشتائم بشكل متكرر لشخص أو أشخاص، أو اإلستهزاء بعقائدهم، أو أصولهم، أو مالبسهم، أو مامرساتهم الدينية. 	 

جنسياً:  
استبعاد الشخص أو األشخاص بشكل متكرر أو معاملتهم بشكل سيئ بسبب هويتهم الجنسية أو ميولهم الجنسية؛  	 

توجيه تعليقات وقحة بشكل متكرر عىل السلوك الجنيس لشخص أو أشخاص؛  	 

اإلستعامل املتكرر لتعليقات أو نكات ذات طابع جنيس، أو ملس اآلخر، أو اإلمساك به بطريقة ذات طابع جنيس؛ 	 

نرش الشائعات الجنسية بشكل متكرر ضد شخص أو أشخاص؛  	 

اإلستعامل املتكرر أللفاظ مثل لواطي، حثالة، سحاقية، أو غريها من الكلامت السيئة ضد شخص أو أشخاص.  	 

اإلعاقة:   
استبعاد الشخص أو األشخاص بشكل متكرر أو معاملتهم بشكل سيئ بسبب اإلعاقة، أو اإلعاقة املُدَركة، أو الحاجة لتعليم 	 

خاص؛ 

 اإلستعامل املتكرر لتعليقات أو نكات إليذاء شخص أو أشخاص معاقني. 	 

يرجى  السياسة  بهذه  الخاصة  والتوجيهات  بالتنمر  يتعلق  إذا أردت املزيد من املعلومات عن سياسة HWDSB فيام 

www.hwdsb.on.ca/aboutus/policies زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت

ماذا تفعل إذا كان طفلك ضحية التنّمر: 
تحدث مع إىل ما يقولونه طفلك لتحصل عىل املزيد من املعلومات والتبرص عن حياتهم؛ 	 

استمع إىل يقولونه وصفاً ليومهم املدريس، مبا يف ذلك ذهابهم إىل املدرسة وعودتهم منها واألحداث التي تقع يف املدرسة؛ 	 

تحدث مع مدرس طفلك أو مدير املدرسة إذا كنت تعتقد أن طفلك يتعرض للتنمر؛ 	 

شّجع طفلك عىل أن يتحدث مع أحد األشخاص الراشدين يف املدرسة الذي ميكن الوثوق به للمساعدة عىل وقف التنمر؛	 
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ارشح لطفلك التأثريات اإلجتامعية السلبية عىل املدى الطويل التي سيعاين منها الطفل الذي يتعرض للتنّمر إذا مل يتوقف هذا 	 

السلوك؛ 

شجع طفلك عىل تكوين صداقات مع أشخاص آخرين يترصفون باحرتام ولطف تجاه الغري وإنهاء العالقات مع األشخاص 	 

الذين يتسببون يف األمل لغريهم؛ 

كن مثاالً للمعاملة اللطيفة والشجاعة. 	 

معلومات إضافية 

األجواء املدرسية اإليجابية  

 تتوفر األجواء املدرسية اإليجابية عندما يشعر جميع أفراد املجتمع املدريس باألمان، والراحة، والقبول من طرف اآلخرين. تطبق 

جميع املدارس برامج تعمل عىل تعزيز ودعم أشكال السلوك اإليجايب وتعكس مبادرات التنمية يف التعليم القائم عىل بناء شخصية 

.Hamilton-Wentworth District School Board الطفل التي وضعها

امليثاق األخالقي 

يتوفر يف كل مدرسة ميثاق أخالقي يلخص التوقعات واملسؤوليات الخاصة باملوظفني، والطالب، واألهل، والزائرين. كام يتوفر امليثاق 

www.hwdsb.on.ca/programs/safeschools األخالقي ملجلس املدارس عرب اإلنرتنت عىل املوقع

كيف نحافظ عىل سالمة أطفالنا يف املدرسة )مرشوع قانون 751(

يتوجب عىل موظفي املجلس الذين يعملون مبارشة مع الطالب التعامل مع أية أحداث عارضة قد يكون لها تأثري سلبي عىل أجواء 

املدرسة. ويتوجب عىل كافة موظفي املجلس تبليغ املدير يف حال تبنّي لهم أن أحد الطالب رمبا شارك يف نشاط ما يتوجب أن يعاقب 

عليه هذا الطالب بالتعليق عن الدراسة أو الطرد. ويعترب التنّمر من أنواع السلوك التي ميكن أن يؤدي إىل التعليق عن الدراسة. 

ويتوجب عىل مدراء املدارس اإلتصال بأهل الطالب ضحايا هذه الحوادث.  

لجنة السالمة يف املدرسة  

توجد يف كل مدرسة لجنة السالمة يف املدرسة. تستعمل لجنة السالمة يف املدرسة البيانات املتعلقة بالسلوك التنمّري من أجل مراقبة 

ومراجعة برامج منع التنمر يف املدرسة. وقد تشمل هذه البيانات املعلومات املتوفرة من استطالع السالمة املدرسية، واملعلومات عن 

حاالت التعليق عن الدراسة والطرد، وتعليقات الطالب، وآراء األهل، إلخ.  

عالقات التعاون مع هيئات املجتمع املحيل 

يسعى Hamilton-Wentworth District School Board  بشكل فعال لتكوين عالقات تعاون مع املجتمع املحيل ملساعدة 

املدارس واملجتمعات عىل العمل معاً من أجل القضاء عىل التنّمر يف كافة البيئات التي نعيش فيها.

موارد إضافية لألهل والطالب 

ميكنك اإلتصال باملدير أو نائب املدير يف مدرسة طفلك. ميكنك اإلتصال هاتفياً باملرشف عىل املدرسة. 

وميكنك أيضاً الحصول عىل املزيد من املعلومات عن موارد النصح واإلرشاد من خالل الجهات التالية: 

طبيب العائلة 	 

 	info@contacthamilton.ca  اإلتصال يف مدينة هاملتون عىل الرقم 8888-570-905 أو بالربيد اإللكرتوين

التشاور مع أخصايئ العمل اإلجتامعي يف املدرسة 	 

التشاور مع مستشار تربوي - نفساين  	 

وتتوفر املعلومات أيضاً من خالل موظفي خدمات اإلستقرار يف املدارس، الذين يستطيعون املساعدة عىل تسهيل التواصل 	 

بني البيت واملدرسة بأسلوب يراعي خلفية العائلة الثقافية، باإلضافة إىل املساعدة عىل اإلحالة لجهات وخدمات أخرى 

والوصول إىل املوارد املتوفرة يف املجتمع املحيل. 

يتوفر املزيد من املعلومات عرب اإلنرتنت من خالل املواقع التالية: 

	 www.bullyfreehamilton.ca

	       www.PrevNet.ca

	 www.maccura.ca

 	www.hpl.ca :املكتبة العامة يف هاملتون

	 Canadian Safe Schools Network: www.canadiansafeschools.com

 	)Ministry of Education(: www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/publications.html وزارة الرتبية والتعليم

يرجى اإلنتباه: هذا الكتيب يستهدف تقديم املعلومات فقط. ال يعترب هذا الكتيب مناسباً للمشورة القانونية وال يستهدف تقدميها.
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Hamilton-Wentworth District School Board
100 Main Street West

Hamilton, ON  L8P 1H6
905-527-5092

www.hwdsb.on.ca/programs/safeschools

سلسلة الكتيبات يف موضوع السالمة والرعاية: 

امليثاق األخالقي 1. 

التهذيب املتصاعد  	. 

التنّمر 3. 

التعليق عن الدراسة 4. 

الطرد 5. 

املَْهرب 6. 

لباس مناسب 7. 

التأكد من الوصول بسالمة8. 


