التنمر في المدرسة :طفلي يتعرض للتنمر في المدرسة
ما هي حقوقي؟ ما هي الخطوات التي يجب أن أتخذها؟
ما المقصود بالتنمر في المدرسة؟
يحدث التنمر عندما يتسبب طفل في المدرسة في إحداث ضرر نفسي أو جسدي لطفل آخر في المدرسة نتيجة أكثر من حادثة،
وتخلق مثل هذه الحوادث بيئة مدرسية يسودها أجواء من التهديد أو اإلساءة .قد يكون التنمر جسديًا أو لفظيًا أو عبر اإلنترنت.
التنمر على أساس ال ِعرق أو األصل أو اإلعاقة أو الجنس أو النوع أو التوجه الجنسي أو مدى المعرفة باللغة اإلنجليزية يمكن أن يتم
تنمرا أو مضايقة إذا حدث مرة واحدة فقط.
اعتباره
ً
ما هي الخطوات التي يجب أن أتخذها لوقف التنمر؟
➢ أخبر معلم الطفل وناظر المدرسة باألمر على الفور .اكتب اسم الشخص الذي تتحدث إليه .واحرص على كتابة
التاريخ والوقت وملخص قصير لمحادثتك مع المسؤول في مفكرتك.
➢ اطلب نسخة من سياسة المدرسة لمكافحة التنمر.
➢ اكتب خطابًا إلى معلم طفلك وناظر المدرسة ومدير المدرسة .احتفظ بنسخة منه لحفظها في سجالتك( .ضع في اعتبارك
استخدام نموذج :خطاب "طفلي يتعرض للتنمر" واتباع اإلرشادات إلكماله أو إذا كان طفلك من ذوي االحتياجات
الخاصة ،فاستخدم نموذج خطاب "طلب عقد اجتماع بشأن
التنمر وبرنامج التعليم الفردي/خطة  504لطفلي") ويجب أن يتضمن خطابك ما يلي:

 oطلب إجراء تحقيق .يجب أن تقدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل المحددة للمساعدة في التحقيق.
 oطلب رد كتابي موجه مباشرة ً لك.
 oإعالم معلم طفلك والناظر ومدير المدرسة بما تعتقد أنه قد يساعد في حل الموقف.
➢ اطلب مقابلة مدرس طفلك والناظر ومدير المدرسة لمناقشة نتائج التحقيق

➢ قم بإعداد خطة فردية لسالمة الطالب (وضع في اعتبارك منح مدرسة طفلك نموذج خطة سالمة الطالب لمكافحة
التنمر)
➢ إذا كان طفلك ملتحقًا ببرنامج تعليم فردي ( )IEPأو خطة  504ألنه من ذوي االحتياجات الخاصة ،فاطلب عقد
اجتماع لتحديد ما إذا كانت احتياجات طفلك قد تغيرت نتيجة تعرضه للتنمر.
عا يتعلق ببرنامج التعليم الفردي لطفلك أو خطة .504
 oاطلب اجتما ً
 oاذهب إلى االجتماع وناقش ما إذا كانت هناك خدمات إضافية أو مختلفة مطلوبة وذلك مع فريق برنامج
التعليم الفردي ( )IEPلطفلك.
ما الذي يفترض أن تقوم به المدرسة الحكومية إذا تعرض طفلي للتنمر من قبل أطفال آخرين؟
وفقًا لقانون والية أوهايو ،يجب على المدرسة:
➢ أن يكون لديها إجراءات يتبعها اآلباء أو الطالب لإلبالغ عن الحوادث
➢ أن تطلب من المعلمين وموظفي المدرسة إبالغ الناظر بالحوادث
➢ أن يكون لديها إجراءات للتحقيق والتعامل مع الحوادث
➢ اتخاذ خطوات لحماية الطفل من التنمر واالنتقام في المستقبل
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➢
➢
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أن يكون لديها إجراءات تأديبية للطفل الذي يقوم بسلوك التنمر ،على الرغم من أن هذا قد ال يستلزم وقفه مؤقتًا عن الدراسة أو
فصله
إخطار الوالد الوصي للضحية
نشر أعداد الحوادث المبلغ عنها على موقعها اإللكتروني
وضع اإلجراءات في كتيب الطالب وسياسة مجلس اإلدارة

ماذا لو لم يتوقف التنمر؟
➢
➢
➢
➢

➢

اطلب مقابلة أعضاء مجلس التعليم بالمنطقة التعليمية بشكل فردي.
تحدث في اجتماع مجلس التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية التي تتبعها المدرسة.
محام الستصدار أمر محكمة يُلزم الطفل اآلخر باالبتعاد عن طفلك.
ضع في اعتبارك التحدث إلى
ٍ
إذا لم يكن هناك مدرس أو ناظر أو مسؤول آخر في المدرسة يقوم باإلشراف على الطالب لمعالجة حاالت التنمر،
فربما ترغب في تقديم شكوى ترخيص.
 oيمكنك العثور على النموذج في:
-http://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Teaching/Educator
Conduct/Educator-Professional-Conduct-Forms/Citizen-ReportingForm.pdf.aspx
إذا كان التنمر قائ ًما على ا ال ِعرق أو األصل أو اإلعاقة أو الجنس أو النوع أو التوجه الجنسي أو مدى المعرفة
باللغة اإلنجليزية ،فربما ترغب في تقديم شكوى إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم األمريكية.
 oيمكنك العثور على النموذج فيhttps://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto :

ماذا لو تعرض طفلي لألذى من قبل عاملين في المدرسة؟
األغراض التي تم إعداد ورقة المعلومات هذه من أجلها ال تشمل التنمر الذي يؤدي إلى أذى جسدي أو معنوي لطفلك من قبل موظف
بالمدرسة ،مثل المعلم أو المساعد أو سائق الحافلة أو ضابط أمن بالمدرسة .فهذا األمر مختلف .إذا تعرض طفلك لألذى من قبل موظفي
المدرسة ،يمكنك االتصال بنقابة المحامين المحلية لديك لترشح محام لك.
الموارد
-http://education.ohio.gov/Topics/Student-Supports/Anti-Harassment-Intimidation-and
Bullying-Resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-andclimate-safety-and-crisis/school-violence-resources/bullying- -podcasts/school
prevention
https://www.pacer.org/bullying/

الشركتان  Legal Aid of Western Ohio, Inc.و Advocates for Basic Legal Equality, Inc.هما من شركات المحاماة غير الهادفة للربح
وتقدمان خدماتهما لمساعدة األفراد والعائالت في غرب أوهايو من ذوي الدخل المنخفض ،فيما يتعلق باحتياجاتهم القانونية المدنية .ال تمثل هذه المعلومات مشورة
قانونية .فهي معلومات عامة .وال تعد بدي ً
محام.
محام بشأن موقفك .ربما ال تزال تحتاج إلى مساعدة من
ال عن التحدث مع
ٍ
ٍ
آخر تحديث في ديسمبر 2020

