تشخيص السلوك الشرس

املوارد

قد يكون السلوك الشرس واضحا ً أو مخفيا ً ومن الصعب في بعض
األحيان معرفته .قد تساعدك األسئلة التالية على معرفة إن كان
طفلك يتعرض للمضايقة أو قد يقوم مبضايقة اآلخرين:

وفرت وزارة التربية وشركاؤوها التربويون موادا ً متنوعة ملساعدة
املدارس وأولياء األمور في تنمية إستراتيجيات لكي تبقى مدارس
بريتش كولومبيا آمنة.

•هل يشتكي طفلك من أنه يُعامل بطريقة سيئة؟
•هل الحظت عالمات على تغيير سلوكه؟
•فقدان النوم؟ القلق؟ فقدان الشهية؟
•نوبات غضب؟ الشعور باملرض في الصباح؟
•يكون أكثر عدوانيا ً مع إخوانه وأخواته؟
•هل يخاف أو ال يرغب طفلك في مغادرة املنزل ،يرغب في تغيير
طريق ذهابه إلى املدرسة أو يغيب عن املدرسة؟
•هل يتحدث طفلك عن ترك املدرسة ويعطي أسبابا ً غامضة
لذلك؟
•هل يعود طفلك إلى املنزل ومالبسه ممزقة،
تظهر عليه آثار كدمات ال تفسير لها،
مالبس أو أغراض جديدة ،أو أموال ال
يعرف مصدرها؟
•هل يتحدث طفلك
عن الرد على تصرفات
الطالب اآلخرين بطريقة قد
تلزم املدرسة بإتخاذ إجراءات
إنضباطية ضد طفلك؟
•هل تدهورت عالمات
طفلك بصورة ملحوظة؟

احملافظة على سالمة
األطفال

من املضايقات ،التحرش والترهيب

�موقع مدارس آمنة ،تهتم باآلخرين ومنتظمة اإللكتروني:
www.bced.gov.bc.ca/sco/resources.htm
إبحث عن:
•دليل :مدارس آمنة تهتم باآلخرين ومنتظمة
•نظام عمل :التنوع في مدارس بي سي
•قواعد اإلجناز واملسؤولية اإلجتماعية في بي سي
•القواعد اإلقليمية لقواعد السلوك
•السالمة واإلنترنت
•لنبقيها آمنة  -وهو دليل ألولياء األمور طوره إحتاد مجالس
الوالدين االستشارية في بي سي ( )BCCPACوالذي يقدم
معلومات عن كيفية تشخيص السلوك الشرس والتعامل معه.
�مشروع املناصرة املقدم من BCCPAC
يقدم  BCCPACمناصرة الطفل واليافعني ألولياء األمور ومن خالل
النظام املدرسي في بي سي1-888-351-9834 .
أو www.bccpac.bc.ca
�خط هاتف اليافعني ضد العنف
يقدم خط الهاتف الذي يرمز إليه إختصارا ً بخط هاتف YAVLine
املعلومات والدعم الشخصي لألطفال ،اليافعني وأولياء األمور.
1-800-680-4264
أو info@youthagainstviolenceline.com

املضايقة هو سلوك مكتسب وباإلمكان تبديله
بسلوك أكثر إيجابية منه.

نعمل معا ً من أجل خلق بيئات دراسية آمنة
دليل ألولياء أمور الطلبة في املراحل الدراسية
من رياض األطفال إلى الصف 12
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لكل شخص دور يقوم به
بإمكان الطالب املساعدة بتحملهم مسؤولية تصرفاتهم وبالتبليغ
أيضا ً عن التهديد الذي قد يلحق بحقوق أو سالمة اآلخرين.
بإمكان أولياء األمور وأفراد األسرة املساعدة أيضا ً بتعليم األطفال في
التصرف بطريقة تهتم باآلخرين ،حتى ينسجموا مع زمالئهم الطالب،
والسيطرة على أعصابهم عند الغضب ،وأن يثقوا بنفسهم وأن ال
يكونوا عدوانيني عندما يدافعوا عن أنفسهم وعن اآلخرين.
بإمكان أولياء األمور التحدث مع أبنائهم عن األماكن التي ميكنهم
اللجوء إليها لطلب املساعدة إن لم يشعروا باألمان أو إن كان
األخرون غير آمنني.
ميكن ألولياء األمور اإلستماع إلى أطفالهم وتشجيعهم على التحدث
عن ما يضايقهم .ال يرغب األطفال في بعض األحيان ذكر األشياء التي
تقلقهم وقد يتطلب األمر املساعدة في تشخيص املشكلة وإيجاد
الكلمات التي تعبر عن أحاسيسهم جتاه هذه املشاكل.
يستطيع أولياء األمور العمل مع املدارس حلل هذه املشاكل.
تستطيع املدارس وضع قواعد وقوانني
واضحة عن السلوك املقبول وتقوم
بنشرها وتطبيقها بإنتظام وتحُ مّ ل
الطالب مسؤولية تصرفاتهم.
يستطيع املعلمون إظهار السلوك
اإلجتماعي املسؤول وتعليمه
وتشجيعه مثل املساهمة في
النشاطات املدرسية ،حل
املشاكل بطرق سلمية،
تثمني وتقييم التنوع والدفاع
عن حقوق اإلنسان.
تستطيع املدارس بإستمرار تعليم
وتشجيع التوقعات السلوكية
املشارة إليها في قواعد السلوك
في املدرسة.

في اجملتمع املدرسي الصحي ،يشعر الطالب
والكبار فيه باإلنتماء ويساندون أحدهما اآلخر
بطرق إيجابية تقدم الدعم.

عندما يشعر الطالب بالترحيب واألمن والدعم ،
جل تركيزهم على التعليم.
فإنهم سيضعون ّ
قواعد السلوك في املدرسة
يجب أن تتضمن قواعد السلوك في املدرسة السلوك املتوقع
وتدرج فيها العقوبات للسلوك الغير مقبول وفق الفئة
العمرية.

أمثلة على السلوك املقبول:

•إحترام النفس واآلخرين واملدرسة.
•املشاركة في التعليم املفيد.
•التصرف بطريقة ترفع بها سمعة املدرسة.
•إخبار شخص بالغ “ميكن الوثوق به” في الوقت املناسب
من (مسبقا ً إن كان باإلمكان) عن حوادث املضايقة،
التحرش أو الترهيب.

أمثلة على السلوك غير املقبول:

•التدخّ ل بتعليم اآلخرين.
•إحداث الفوضى.
•خلق ظروف غير آمنة في املدرسة أو في ساحة املدرسة.
•مضايقة اآلخرين أو التحرش بهم أو ترهيبهم سواءا ً كان
وجها ً لوجه أو بواسطة آالت اإلتصال اإللكتروني.
•إظهار العداء اجلسماني أو اإلنتقام من شخص قام باإلبالغ
عن احلوادث.

أمثلة على املضايقة ،التحرش والترهيب:

•السب ،اإلغاظة غير الودودة أو السخرية املهينة.
•الصفع ،الضرب ،القرص ،اللكم أو الرفس.
•احلبس في مكان محصور.
•اللمس غير املرغوب فيه.
•القذف بعبارات عنصرية أو جنسية.
•التهديد بواسطة الرسائل ،الكتابات ،البريد اإللكتروني،
املكاملات الهاتفية أو النميمة.
•التهديد بالقول ،الفعل أو األسلحة أوالكتابات على
اجلدران.
•نشر الشائعات ،النميمة أو اإلستبعاد من اجملموعة.
• الكتابات على اجلدران التي حتتوي على التهديد
أوالشتيمة.
•املطاردة أو اإلبتزاز.

من النادر رؤية مظاهر املضايقة ،التحرش أو
الترهيب في اجملتمع املدرسي الذي ينشر بوضوح
التوقعات السلوكية ويفهمها اجلميع.

تتوفر لدى املدارس أدوات ملساعدتها في جهودها املبذولة
لتعزيز املسؤولية اإلجتماعية بني الطالب ولتنمية
املناخ اإلجتماعي في مدارسهم .يوفّر دليل “قواعد األداء
واملسؤولية اإلجتماعية في بريتش كولومبيا” للمعلمني
والطالب وأسرهم مجموعة شائعة من التوقعات لتنمية
الطالب في أربعة مجاالت:

املشاركة في الصف وفي اجملتمع املدرسي
•أن تكون ودودا ً ،رحيما ً وفاعالً للخير.

•املشاركة عن طيب خاطر في النشاطات الصفية
والعمل بشكل تعاوني.
•التطوع للقيام طوعيا ً مبسؤوليات إضافية.

حل املشاكل بطرق سلمية

•التعبير عن الشعور بصراحة ،السيطرة على مشاعر
الغضب بشكل مناسب واإلصغاء بإحترام.
•إظهار التعاطف وإحترام اآلراء اخملتلفة.
•العمل على حل مشاكل العالقات الشخصية بهدوء
ومعرفة وقت طلب مساعدة الكبار.

تثمني التنوع والدفاع عن حقوق اإلنسان
•معاملة اآلخرين بإحترام وإنصاف وبشكل أخالقي
ومحاولة عدم التحيّز.
•إبداء اإلهتمام بتصحيح الظلم ،التكلم بجهر ودون
خوف والقيام مبا يلزم لدعم التنوع والدفاع عن حقوق
اإلنسان.

ممارسة احلقوق واملسؤوليات الدميوقراطية
•إبداء الشعور املتزايد باملسؤولية وإتباع القوانني
املدرسية.
•إبداء الشعور باإلنتماء للمجتمع وحتمل مسؤولية
التصرفات الشخصية.
•الشروع بالعمل لتحسني العالم.
مقتبس من دليل قواعد اإلجناز واملسؤولية اإلجتماعية في بريتش كولومبيا

