
 A-238تعليمات المستشار رقم 

التمييز، و/ أو التحرش، و/ أو الترهيب، و/ أو التنمر بين 

 التالميذ وبعضهم البعض،  

  

فيما يتعلق بالتمييز، و/ أو التحرش، و/ أو الترهيب، و/ أو 

 التنمر من قبل المعلمين ضد التالميذ، نرجو مراجعة

  

  A-038تعليمات المستشار رقم 

 تقديم الشكاوى الداخلية حول التمييز المحظور/التحرش

  

 A-084تعليمات المستشار رقم 

 العقوبات البدنية -سلوك وانضباط التالميذ 

 اإليذاء اللفظي  A-084تعليمات المستشار رقم 

  

 ماذا يحدث بعد التبليغ بالواقعة؟

سيتم التحقيق في جميع البالغات المقدمة عن أي سلوك للتنّمر 

 أو التحرش أو التمييز أو الترهيب. 

  

، إذا كان سلوك A-444وطبقاً لتعليمات مستشار التعليم رقم 

التلميذ خارقاً لقواعد االنضباط، فسيتم اتخاذ اإلجراءات 

 التأديبية المالئمة. 

  

 إذا كان السلوك يتضمن أنشطة إجرامية، فسيتم إبالغ الشرطة. 

  

 دعم التالميذ

عندما يكون ذلك مناسباً، سيتم توفير خدمات لالستشارات 

الفردية أو الجماعية، و/أو اإلحالة إلى وكالة خارجية، و/ أو 

 تدخالت أخرى مناسبة.

عند الحاجة إلى مساعدة إضافية ترجى مراسلة البريد 

االلكتروني التالي:    

RespectForAll@schools.nyc.gov 

تعليمات 

  مستشار التعليم

االحترام 

 واجب للجميع

ص يي يي ص يينييا ييوص صيةييتيي يياصيينييو  صيينييالييو

ص ي ي ص صلينياييار  يةمديرسصيةعاموصبمديي يو

صي  ييخي ص صفييميينيي  صي يياصيينييو يحيياييخيو

صوفي ياص صيةيميخفيا يو ويةشهادصفيصيةشياياوا

صأحينياليا ص ةهذهصيةسنا و صإالصأله،صقدصلضيريخأ

صأفي ص ة ا خيحصببعي صيةيميعي يامياجصمي 

صوةيهيذي،ص صيةشياياو  يةااصأ صإة صيةبتصفيي

صبيميعي يامياجص يايعي ي ص صيةياي يخييح ف دصيي ي أ

بشااوصفيصظخو صم ا بوص شتاصصفيص

 حافوصإة صيال العص  نها 

من أجل جعل المدارس 

العامة في مدينة نيويورك 

مكانًا آمنًا وداعًما لكل 

  التالميذ

 إدارة التعليم

 لمدينة نيويورك

هوصضدأصشت صقاوص  م  صيةا خفاجصياللا امنوصيةمافأ

شصأوص  ا ص مننزاصأوص باإليبارص  صحدوثص حخأ

 ا دصفيص م نوص ح ن  صص   صيةاالمنذصيةذي صيعا دونص

ضايصةا خأ صيلا اميصيال  الصفاري ص أله ص عخأ

  باةمشخ ص   صيةمدر و 

Michael R. Bloomberg 

Bill de Blasio 

 العمدة
 

Carmen Fariña 

 مستشار التعليم

يةحافوصإة صمسا دةصإضافنوص خف صمخي  وصيةبخيدصإذيصد تص

يالةااخوليصيةااةي:صص

 RespectForAll@schools.nyc.gov 

T&I-21201 (Arabic) 

 يةتطصيةساي صة خيبروصيةماحدةصة مع من صصصص

ص2333-907-313 (UFT BRAVE)  

مساء صص7:20بعدصيةظهخصإة صص3:20م صيالث ن صإة صيةجمعو،صم ص   



يجلب كل تلميذ وكل فرد من أفراد الطاقم لمجتمع مدارسنا 

العامة جانباً مّما تزخر به مدينتنا من تنّوع ثقافي ورغبة في 

 االحترام.

تنص سياسة إدارة التعليم على الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة 

وداعمة، وخالية من جميع أشكال التحرش و/ أو الترهيب و/ 

من التمييز على أساس العرق الحقيقي أو وأو التنمر، 

المفترض، أو اللون، أو الجنسية/حالة الهجرة، أو الدين، أو 

العقيدة، أو األصل الوطني، أو اإلعاقة، أو الخلفية اإلثنية، أو 

النوع، أو الهوية 

النوعية، أو التعبير 

عن النوع، أو 

التوجهات الجنسية، 

 أو الوزن. 

  

تمنع السياسة مثل 

تلك السلوكيات التي 

تصدر من التالميذ ضد تالميذ آخرين أو من طاقم العاملين ضد 

 التالميذ.

إن مثل هذا التمييز، و/ أو التحرش، و/ أو التنمر ممنوع في 

المدرسة، خالل ساعات الدوام المدرسي، وقبل وبعد سعات 

الدوام المدرسي، وأثناء التواجد في حرم المدرسة، وفي 

الفعاليات التي ترعاها المدرسة، أو أثناء التنقل في عربات 

 تقوم إدارة التعليم بتمويلها. 

  

كما أن هذه السلوكيات ممنوعة أيضاً في خالف حرم المدرسة 

عندما تكون هذه السلوكيات مشوشة أو يحتمل أن تكون 

مشوشة على العملية التعليمية أو أن تشكل خطورة أو من 

المحتمل أن تشكل خطورة على الصحة أو األمن والسالمة أو 

 األخالقيات أو رفاهية المجتمع المدرسي.  

توجد نسخة من تعليمات مستشار التعليم ومدونة قواعد 

االنضباط في مكتب مدير المدرسة وعلى شبكة االنترنت، على 

/http://schools.nyc.govالرابط التالي: 

 
 ما هي بعض نماذج السلوكيات الممنوعة؟

التمييز، و/ أو التحرش، و/ أو الترهيب، و/ أو التنمر، قد يتخذ 

العديد من األشكال، وقد يكون بدنياً 

. أو اجتماعياً أو شفوياً أو مكتوباً 

ص ش صيةاحخأ صباإليذيءصصالجسدييشم  صيةاهديد صأو صيةجسدا يإليذيء

هو كل سلوك رافض أو إقصائي  الجتماعيالتحّرش ا يةجسدا 

هو إغاظة اللفظي  يتبناه األقران إلهانة شخص أو عزله. التحّرش

شخص أو االستهزاء به أو إهانته.  التمييز و/ أو التحرش و/ أو 

بما في ذلك االتصاالت  المكتوب،الترهيب و/ أو التنمر 

اإللكترونية )التنمر اإللكتروني( باستخدام تقنية المعلومات، التي 

اإلنترنت، والهاتف   تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:

المحمول، والبريد اإللكتروني، وأجهزة المساعدة الشخصية 

الرقمية، ووسائط اإلعالم االجتماعية، والمدونات، وغرف 

 الدردشة، وأنظمة األلعاب اإللكترونية. 

 بعض األمثلة تتضمن: 

 ؛العنف الجسدي؛  المطاردة 

  السلوك اللفظي أو البدني الذي ينطوي على تهديد

 اآلخرين باإليذاء؛

  السعي إلكراه أو إجبار تلميذ أو أحد أفراد الطاقم

 للقيام بشيء ما؛  السخرية من اآلخرين؛

 التوبيخ؛ اإلبعاد من مجموعة األقران بغرض اإلذالل أو العزل؛
استخدام لغة إزدرائية أو طرح نكات إزدرائية أو التنابذ 

 باأللقاب بغرض اإلذالل أو التحرش؛ 

لفظ عبارات إزدرائية أو االنخراط في أعمال عدائية ضد 

تلميذ بناء على العرق أو اللون أو الخلفية اإلثنية أو 

الدين أو العقيدة أو األصل الوطني أو النوع أو هوية 

النوع أو التعبير عن النوع أو التوجه الجنسي أو 

الجنسية/حالة الهجرة أو الوزن أو اإلعاقة الخاصة 

 بالتلميذ؛

   المواد المكتوبة أو المصّورة، بما في ذلك الكتابات على
الجدران، المتضمنة لتعليقات أو تعبيرات نمطية، التي تكون 
إما ملصقة أو موزعة أو مكتوبة أو مطبوعة على المالبس أو 
منشورة على شبكة االنترنت )التنمر اإللكتروني( والمحقرة 
لآلخرين، واالنخراط في هذا السلوك ضد اآلخرين بسبب 
انتمائهم العرقي، أو لونهم، أو أصلهم، أو دينهم، أو انتمائهم 
القومي، أو نوعهم، أو هويتهم النوعية، أو تعبيرهم النوعي، 

أو توجههم الجنسي، أو الجنسية/حالة الهجرة، أو وزنهم، أو  
 صإعاقتهم.

نرجو اإلطالع على ملصقات "االحترام 
للجميع" الموجودة في مدرستك للتعرف 
على الموظف المسؤول بالمدرسة عن تلقي 
البالغات الخاصة بالتحرش أو التنمر أو 

 التمييز بين التالميذ.

 

ا ال ح ت ر ا م   ل ل ج م ي ع   ف ي   ا ل م د ا ر س   
  ا ل ع ا م ة   ل م د ي ن  ة   ن ي و ي و ر ك 

 

هو التقدير أو الشعور بال ق ي م ة  االحترام:

أو التميز لشخص ما؛ ال ق ب ول ال م ن اس ب 

وت  ق  دي  ر ال  م  ش  اع  ر؛ اع  ت  ب  ار ال  ك  رام  ة 

الش خ ص  ي ة ل آلخ ري  ن؛ ال  ع رف ان؛ ح ال  ة 

الشعور بالتقدير والتكريم؛ إظهار التقدي ر 

  واالعتبار لشخص آخر.

 

م ا   ا ل ذ ي   ي ت ع ي ن   ع ل ي ك   ا ل ق ي ا م   ب ه   إ ذ ا   ا ع ت ق د ت   أ ن   ت ل م ي ذ اً   آ خ ر   أ و   
أ ح د   أ ف ر ا د   ط ا ق م   ا ل م د ر س ة ،   ق د   ت ح رّ ش   ب ك   أ و   ق ا م   ب ا ل ت م ي ي ز   ض د ك   

 أ و   ت ن م ر   ض د ك ،   أ و   ك ن ت   ق د   ش ه د ت   م ث ل   ه ذ ا   ا ل س ل و ك     
  

يجب على التالميذ الذين يعتقدون أنهم وقعوا ضحية للتنّمر أو سلوك 

ترهيبي أو الّتحرش أو التمييز الصادر عن تلميذ آخر، أو أحد أفراد 

طاقم المدرسة، وعلى كافة التالميذ الذين هم على علم بحدوث هذا 

 السلوك، اإلبالغ بالحادث فوراً.

  

  يمكن للتلميذ أن يقوم باإلبالغ عن التنمر أو الترهيب أو التمييز

كتابة أو شفوياً إلى عضو   تلميذ آخرأو التحرش الصادر عن 

، "االحترام للجميع"طاقم المدرسة المدرج اسمه على منشور 

إلى أي فرد من أفراد طاقم  أوالمعلق في جميع أنحاء المدرسة، 

 المدرسة.

  أحد أفراد طاقم يمكن للتلميذ اإلبالغ عن واقعة تتضمن انخراط

في واقعة تحرش و/ أو ترهيب و/ أو تنمر،  المدرسة ضد تلميذ

إلى مدير المدرسة أو من ينوب عنه أو إلى مكتب التحقيقات 

 الخاصة.

  بناء  تمييز أحد أفراد الطاقم ضد تلميذيمكن للتلميذ اإلبالغ عن

على العرق أو اللون أو الخلفية اإلثنية أو الدين أو العقيدة أو 

األصل الوطني أو النوع أو هوية النوع أو التعبير عن النوع أو 

التوجه الجنسي أو الجنسية/حالة الهجرة أو الوزن أو اإلعاقة 

الخاصة بالتلميذ،/ إلى مدير المدرسة أو من ينوب عنه، أو إلى 

 مكتب تكافؤ الفرص.

  ،يتعين أن تقدم البالغات بأسرع وقت ممكن بعد وقوع الحادث

 حتى يمكن التحقيق فيا والتعامل معها بفاعلية. 

  

يتعين على أفراد الطاقم المدرسي القيام باتخاذ التدابير المناسبة لمنع  

 صوقوع مثل هذا السلوك.


