
	:االبتدائیةطلبھ مدرسھ وست ھیلز  ألھاليتحیاتي 
 

 Studio	Rub	Theاجسامنا وسالمتھا فقد شاھدنا فیدیو خاص یسمى ستودیو روبي  حمایةلقد تعلمنا الیوم 
 االبتدائیة ةالمرحلوالتعلیم تقرر لطلبھ المدارس من  التربیةللطالب فان وزاره  الشخصیة السالمةناقشنا بعدھا 

 الجنسیةاألطفال على حمایتھم من االعتداءات  ایرین لتدریب	Law	Erinاسمھ قانون  الثانویة تدریسالى 
 (كالضرب او اإلھمال او التوبیخ المضر للطفل) والجسمیة

 
وناقشت ھذا الموضوع وبصوره  الفیدیوبعد مشاھده  المدرسةكل صف من الصفوف في  بزیارةلقد قمت 

 :المھمةرید من األطفال ان یعلموا ھذه النقاط الثالث نومبسطھ حسب مستوى أعمارھم 
 
 لھ المسيءیستطیع الطفل التمییز بین اللمس الطبیعي السلیم واللمس الغیر طبیعي  ــ ان ١
 عیةطبیكانت ھذه الطلبات غیر متوقعھ وغیر  إذایتعلم رفض أشیاء تُطلب منھ من شخص ال یعرفھ  ــ ان ٢
 الحال ویخبر شخص كبیرــ ان یترك المكان في  ٣
 

ركبوا ف وان ال یعلى األطفال ان یتعلموا اخبار أولیاء امورھم قبل ان یذھبوا الى أي مكان غیر مألو كذلك
 ر معین بل اخبار الكبار في السن.مع أي شخص غریب او یكتموا س

 
ضوع مع اطفالكم حساس نعلم جیدا بان ولي االمر ھو المعلم والمرشد االول للطفل وان مناقشھ مثل ھذا المو

األطفال من مثل ھؤالء الناس فالرجاء متابعھ مناقشھ ھذا الموضوع مع  لحمایةومحرج ولكنھ مھم جدا 
یط مع الحرص على تبس النفسیة والراحة بالمحبةان یشعر الطفل  المناقشةاطفالكم ومن المھم جدا واثناء ھذه 

 كان إذااو الخجل وقد تبدأ الموضوع بان تسأل ابنك  بقدر اإلمكان وبدون اشعار الطفل بالحرج المحادثة
 یعرف اسمك او رقم تلفونك ثم تتطرق معھ بمثل ھذا الموضوع.

 
	:اإللكترونیةرجاء الدخول على ھذه العناوین لا المعلوماتللمزید من 

 
http://www.erinslaw.org 	or	http:\\www.stopitnow.org\ohc-content\tip-sheet-8	 

 مع فائق االحترام
	                                                                                                             مس ایلیشا باسنر   

 
كان لدیكم أي سؤال إذاالرجاء االتصال بي   
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 ھؤالء األطفال:عالمات خاصھ تعرفھا في 
	ما ھو االعتداء على األطفال؟

 االعتداء الجسمي 
 مثل الضرب، الحرق، الدفع، اللطم

 
 االعتداء النفسي

	مثل االنتقادات الشدیدة، اإلھانة، التوبیخ، عدم شعور الطفل بالمحبة والحنان
	

 الجنسياالعتداء 
 إباحیةمثل االغتصاب، لمس األعضاء الخاصة، اشراك الطفل في صور 

 
 اإلھمال

 ابةرقنفسیا وجسمیا ومنھا ترك الطفل لوحده وبدون  الرعایةیحتاجھ الطفل من  ماتقدیم منھا اھمال االھالي 
 إذا مرض الطفل ولم یقدم لھ الرعایة الصحیة او اخذه الى طبیب یعالجھ لھ،عدم توفیر الطعام  كبیر،شخص 

 
 عالمات اإلھمال:

  	سلوك الطفل الغیر طبیعیةتظھر عالمات اإلھمال عاده في 
 
 وتعمل مصحة خاصھ لمثل ھؤالء األطفال في والیة كالیفورنیا واسمھا 

Barbra	Sinatra	Children’s	Center	at	Eisenhower	 
على تحقیق اھداف معینھ منھا تقدیم المساعدة لھؤالء االطفال لكي یشعروا بالثقة والمحبة وازالھ الشعور 

	بالذنب. 
	في ھؤالء الطالب: المالحظةعراض وھذه بعض اال
 اثناء النوم أنفسھمـــ التبول على 

 ـــ أحالم وكوابیس اثناء النوم
 فتره طویلھـــ العناد والصراخ ل

 ـــ االنعزال عن االخرین
 الشجار. الضرب، القرص، العض،مثل:  مؤذیھـــ تصرفات 

 وعند الكبار تظھر ھذه االعراض:
 والمسكرات األدویةـــ استعمال 

 ـــ الخوف الشدید
 ـــ االضطراب النفسي

 بالثقةـــ عدم الشعور 
 المدرسةـــ التخلف في 
 ـــ توتر ــــ تصرفات طفلیھ من الماضي    ـــ إیذاء نفسھ

 طبیعیةـــ عالقات اجتماعیھ غیر 
 المعدةصداع ووجع في ـــ 

  بالنظافةـــ عدم االھتمام 
 ـــ بكاء بدون سبب طبیعیةـــ تصرفات جنسیھ غیر 

 



 


