مخاوف الوالدين واألوصياء وسبل تقديم الدعم لهم
في حال إبالغك املدرسة بتعرض طفلك للترهيب والترويع أو أي نوع آخر من
سوء املعاملة ولم يتم الرجوع اليك والتواصل معك بهذا الشأن ،يرجى األخذ
بعين االعتبار أن األمر قد ال يزال قيد التحقيق من قبل املدرسة .وإذا شعرت
أن طفلك ال يزال يتعرض لهذا الخطر ،يرجى مراجعتنا مرة أخرى من خالل
التواصل مع مدرس/ة الطفل أو مدير/ة املدرسة .فاإلبقاء على قنوات
التواصل مفتوحة بين املدرسة والبيت دائما ما يصب في مصلحة الطفل .
وفي بعض الحاالت ،قد تتوصل املدرسة الى عدم وقوع أي ترهيب أو ترويع
للطفل ومع ذلك ستقوم املدرسة بحث األطراف اآلخرين على اتباع قواعد
السالمة التي من شأنها أن تؤثر على املناخ املدرس ي لطفلك .ومن األهمية
بمكان مواصلة العمل مع املدرسة حتى تكون مطمئن تماما أنه تم معالجة
كافة املخاوف لدى طفلك وتلبية كل احتياجاته بشكل يحقق له حياة تعلمية
مثالية.
وإذا شعرت بعدم االرتياح من الطريقة التي تعاملت بها املدرسة ملعالجة
مخاوفكم املتعلقة بصحة أطفالكم البدنية والذهنية أو بأي ش يء آخر ،يرجى
إتباع الخطوات الواردة في القرار اإلداري  1410الخاص بتقديم الدعم
للوالدين.
إذا كنت تريد املساعدة للوصول إلى الوثائق الواردة في هذا الكتيب واملتوفرة
عبر االنترنت ،يرجى مراجعة إدارة املدرسة أو املكتبة العامة القريبة منك كما
يمكنك التواصل مع مدير املدرسة أو مجلس األمناء بها الطالعك على
مضمون سياسات وإجراءات املجلس.

روابط للمصادرالواردة في هذا الكتيب
( SCIS( توفير األمن والرعاية ودمج الطالب في مدارس منطقة واترلو التعلمية
https://www.wrdsb.ca/our-schools/safe-schools/

SCIS (PIC) لجنة العمل املشترك مع الوالدين
http://www.wrdsb.ca/pic/links/safe-caring-and-inclusive-schools-scis-resources/

وزارة التعليم – الصحة املتكاملة (البدنية والذهنية) لدى الطالب
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/WBFactSheet.html

االندماج واملساواة
1008 الالئحة العامة
http://www.wrdsb.ca/about-the-wrdsb/policiesprocedures/policies/

التكييف الديني والعقائدي
1230 قرار اداري
http://www.wrdsb.ca/about-the-wrdsb/policiesprocedures/procedures/

الصحة النفسية
http://www.wrdsb.ca/our-schools/health-and-wellness/mental-health-well-being/

ترويع اآلخرين والترهيب اإللكتروني
وزارة التربية والتعليم ( يرجى اختيار لغتك وقم باالطالع على الوثيقة العربية التي تحمل عنوان "الترهيب يمكننا جميعا أن
"نساعد على وقفه
http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/multiLanguages.html

ترهيب الطالب والوقاية منه والتدخل ملنعه
1200 قرار إداري
http://www.wrdsb.ca/about-the-wrdsb/policiesprocedures/procedures/

اإلجراءات التأديبية للطالب
6008 الالئحة العامة
http://www.wrdsb.ca/about-the-wrdsb/policiesprocedures/policies/

دعم الوالدين وتسوية املنازعات
1410 قرار إداري
http://www.wrdsb.ca/about-the-wrdsb/policiesprocedures/procedures/

المنــــاخ المدرسي
والصحة المتكاملة للطــــالب
املناخ املدرس ي الصحي
طريق النجاح والتفوق

معلومات للوالدين واألوصياء

يحتوي املناخ املدرس ي الصحي على:

الصحة املتكاملة لدى الط ــالب
استراتيجية انتاريو لتحقيق الصحة
املتكاملة لدى لطالب

تقوم استراتيجية انتاريو لتحقيق الصحة املتكاملة لدى الطالب
على أربعة مقومات رئيسية:


الصحة النفسية اإليجابية



مدارس تحتوي الجميع وتوفر السالمة واألمن لهم



مدارس صحية



تعليم عادل ومتكامل

الصحة النفسية اإليجابية
تدرك منطقة واترلو التعليمية ( )WRDSBأن هناك ثمة عالقة واضحة بين نجاح الطالب
أكاديميا والصحة املتكاملة (البدنية والذهنية) كما أننا نتفهم جيدا أن الصحة البدنية
والذهنية شرط هام في العملية التعليمية .وبتوفيرنا الصحة املتكاملة والصحة النفسية في
نظامنا املدرس ي وداخل فصولنا الدراسية ،فإننا بذلك نمنح طالبنا فرصة أكبر لتحقيق
أهدافهم األكاديمية واالجتماعية والعاطفية .وتلتزم منطقة واترلو التعليمية بتطبيق
استراتيجية الصحة النفسية والتي تستهدف دعم السالمة النفسية لطالبنا وتوفير الصحة
املتكاملة الذهنية والبدنية لهم فضال عن االرتقاء بالصحة بشكل عام داخل مؤسستنا.

مدارس تحتوي الجميع وتوفرالسالمة واألمن لهم
تضع منطقة واترلو التعليمية حزمة من التوقعات التي يجب على كافة املدراس االلتزام بها
لتوفير بيئة تعليمية آمنه تحتوي جميع الطالب وتتقبلهم وتقدم لهم كافة سبل الرعاية بشكل
يحقق السالمة والصحة املتكاملة لكل طالبنا .وتتناول هذه التوقعات طرق التصدي لترهيب
وتخويف اآلخرين ،وكيفية تطبيق مجموعة من اإلجراءات التأديبية املتطورة التي تفرض
االنضباط وتخلق مناخ دراس ي إيجابي .وملساعدة اآلباء واألمهات على فهم مفهوم الترهيب
والتخويف وكيفية التصدي له داخل مدارسنا ،قامت حكومة أونتاريو بعمل دليل لآلباء
واألمهات ،وهو متوفر بالعديد من اللغات على موقع وزارة التربية والتعليم .وللحصول على
املعلومات الخاصة املتعلقة بكيفية مجابهة الترهيب والتخويف في منطقة واترلو التعليمية،
يرجى االطالع على القرار اإلداري  ،1200حول ترهيب الطالب والوقاية منه والتدخل ملنعه.

األدوارواملسؤوليات التي يجب االلتزام بها فيما يتعلق بحوادث الترهيب:
 حث الطالب و/أو الولدين واألوصياء على اإلبالغ عن أي حادثة ترويع يتعرض إليها
أطفالهم من خالل التواصل مع أي موظف في املدرسة يشعرون بالراحة في الحديث
معه.
 يجب على املوظفين ابالغ مدير املدرسة إذا شاهدوا أو نمى إلى علمهم أي حادثة
ترويع

 يتعين على مدير املدرسة عمل تحقيق عند إبالغه بأي عمل ترويع
 يتعين على مدير املدرسة التواصل مع أولياء أمور الطالب أو أوصيائهم الطالعهم
على طبيعة الضرر الذي لحق بطفلهم وباإلجراءات التي تم اتخاذها لسالمة وأمن
طفلهم بما في ذلك اطالعهم على اإلجراءات التأديبية التي تم توقيعها على املعتدي.
تشرح الالئحة العامة ملنطقة واترلو التعلمية  6008كيفية التصدي لحوادث الترهيب
والترويع واالنتهاكات األخرى داخل املدارس.

املدارس الصحية
تعزز تلك املدارس أنماط الحياة الصحية النشطة بين طالبها ويقوم موظفيها بدعم الطالب
وتنميتهم معرفيا واجتماعيا وعاطفيا كما تقوم تلك املدراس بتشجيع الطالب على املمارسات
التي تعزز الصحة النفسية اإليجابية وتساعدهم على التكيف وتحقق لهم الصحة املتكاملة
بشكل عام .ومن املتوقع أن يوفر املعلمون واملربيون بيئات تعليمية تدعم كافة احتياجات
الطالب.

املساواة واإلدماج
يقوم التعليم العادل والشامل على مبدأ تقبل الجميع ودمجهم ومشاركتهم بغض النظر عن
عرقهم ،أو أصولهم أو مواطنهم األصلية أو لونهم أو أصلهم العرقي أو جنسيتهم أو عقيدتهم
(الدين) أو جنسهم أو توجهم الجنس ي وهويتهم الجنسية ،أو عمرهم ،أو حالتهم االجتماعية
والعائلية ،أو وضعهم االجتماعي واالقتصادي أو إعاقتهم .ومن جانبها ،تسعى منطقة واترلو
التعليمية ( ،(WRDSBتحديد وإزالة كافة التحيزات التمييزية والحواجز النظامية من أجل
دعم التحصيل العلمي للطالب وتحقيق الصحة املتكاملة لهم.

