
 خطة سالمة الطالب لمكافحة التنمر 
 

 ____________________اسم الطالب: ________________________________________________
 

 ____________________________________________________الموظف األساسي الذي يمكن االتصال به: 
 

 _____________________________مدرس الفصل/حجرة الدراسة: _____________________________
 

 الصف الدراسي: _______ رقم الحجرة: __________
 

 ______________________تاريخ بداية الخطة: ___________________________ تاريخ النهاية المقترح: _
 
 المدرسة/الموظفون:  .أ
 

 سيتم إبالغ جميع موظفي المدرسة بخطة السالمة هذه وسيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذها بنجاح.  .1
 

على أي موظف بالمدرسة يشهد أو يعلم بأي سلوك مضايقة أو تخويف أو تنمر موجه نحو الطالب أن يتدخل على الفور  .2
 ويُبلغ الناظر بهذا السلوك. 

 
 الفصول الدراسية وفترات الراحة:  .3

 
السيد/السيدة __________________________________ سيتم تعيينه/تعيينها كنقطة اتصال 

 للطالب )شخص بالغ موثوق به( في فريق العمل.أساسية 
 

السيد/السيدة __________________________________, مدرس/مدرسة الفصل، سيقوم/ستقوم 
 بإبعاد الطالب المعتدي عن الطالب طوال الوقت في الفصل وأثناء األنشطة الدراسية.

 
 لوقت في الفصل وأثناء األنشطة الدراسيةسيقوم معلمو الفصل بإبعاد الطالب المعتدي عن الطالب طوال ا

 
سيتواجد ضابط األمن بالمدرسة )أو أي موظف مناسب آخر( في موقع واضح يراه الجميع في الفناء وسيراقب الطالب 

 خالل جميع أوقات الراحة.
 

السيد/السيدة ___________________________________ تم تعيينه/تعيينها كمسؤول مراقبة في  
 أوقات االستراحة التي يحصل عليها الطالب وعليه/عليها التواجد دوًما أثناء االستراحة في موقع واضح يراه الجميع.

 
( يوميًا في وقت متفق عليه للتأكد من أن الخطة يتم تنفيذها مساعد الناظرسيزور الطالب مستشار المدرسة )ممرضة/الناظر/ .4

تعذر عليه ذلك في هذا الوقت، فسيقوم الشخص المعين بالتوجه إلى موقع الطالب  بشكل جيد. إذا لم يقم الطالب بزيارة هذا الشخص أو
 وتفقد األمر. 
 
 سيتم توجيه سائق الحافلة للتدخل على الفور وإبالغ الناظر عن أي حادثة تقع في الحافلة فوًرا.  .5
 
 ستقوم المدرسة على الفور بإخطار والدي الطالب بشأن أي سلوك مضايقة أو تخويف أو تنمر يتم إبالغها به.  .6
 
 أخرى: ____________________________________________________________  .7

 
 
 
 
 
 

1 



 الطالب المستهدف:  .ب
 

 لن يكون هناك أي تواصل وجًها لوجه أو عبر اإلنترنت بين الطالب والطالب المعتدي أثناء فترة سريان هذه الخطة.  .1
 

 سيحدد مستشار المدرسة والطالب صديقًا أو أصدقاًء يشعر معه/معهم الطالب بأنه في أمان.  .2
 

 سيكون الطالب على مقربة من الصديق )األصدقاء( الموثوق به بالقدر المعقول أثناء اليوم المدرسي.  .3
 

إلثبات  ( يوميًا في الساعة ________ مساعد الناظرسيقوم الطالب بزيارة مستشار المدرسة )ممرضة/الناظر/ .4
 حضوره للتأكد من أن الخطة تسير بشكل جيد. 

 
سيقوم الطالب بإعالم والديه بجميع كلمات السر وسيضيفهما إلى قائمة "األصدقاء" لديه على جميع مواقع شبكات التواصل  .5

  االجتماعي حتى يتمكنا من مراقبة أي تجارب سلبية عبر اإلنترنت. )مالحظة: لن يقوم الطالب 
 بإضافة المدرسين أو أي من موظفي المدرسة اآلخرين إلى قائمة "األصدقاء" في شبكات التواصل االجتماعي.( 

 
سيقوم الطالب باإلبالغ عن أي خرق لهذه الخطة إلى والديه، أو شخص بالغ موثوق به، أو مدرس، أو أي موظف آخر  .6
 على الفور 

 
نتيجة لهذه الخطة خارج الحرم المدرسي و/أو خارج اليوم الدراسي سيقوم الطالب أيًضا باإلبالغ عن أي سلوك يحدث  .7

 العادي. 
 

 أخرى: __________________________________________________________________ .   .8
 
 
 

 الوالدان/العائلة:  .ج
 

يوافق الوالدان وأفراد األسرة اآلخرون على مراقبة ودعم الطالب من خالل خطة السالمة هذه، ومراقبة استخدامات  .1
 الطالب للتقنيات المختلفة واالتصال بالمدرسة في حالة استمرار المشكلة. 

 
ات والمضايقات و/أو للوالدين حرية االتصال بالمدرسة في أي وقت للتحقق من فعالية الخطة. إذا استمرت التهديد .2

تصاعدت، فقد يتم استدعاء سلطات إنفاذ القانون. سيتم وضع هذه الخطة قيد التنفيذ بدًءا من _________________________ 

 إلى __________________، وفي خالل هذه الفترة ستتم مراقبتها أو مراجعتها أو مواصلتها، إذا لزم األمر. 
 
 
 

 ة كما هو مذكور أعاله.نحن نوافق على خطة السالم
 

_____________________________________ __________________________________  
  ولي األمر الطالب

____________________________________ __________________________________  
 التاريخ الناظر

 
 
 

 ___________________________________________________)التاريخ(تم اإلكمال / التعديل / التمديد: 
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