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 ARABISKA / اللغة العربية

 2016/2015خطة مكافحة التمييز واملعاملة املهينة للعام الدراس ي 
 

 رؤية مستقبلية

املدرسة. ويجب أن يتم التعامل معهم بنفس القيمة، وأن يعاملهم التالميذ اآلخرون يجب أن يشعر جميع التالميذ باألمان واملشاركة في 

 
 
 تتصف باالحترام والكرامة. واملوظفون معاملة

 

 

 أحكام ومفاهيم ذات صلة

حاف بسبب يقع التمييز عندما تقوم املدرسة على أسس غير موضوعية بمعاملة أحد التالميذ على نحو أسوأ من اآلخرين وأن يكون هذا اإلج

رات الوظيفية، أو امليول 
ّ
الجنسية، أو  الجنس، أو الهوية املتجاوزة للجنس أو التعبير عنها، أو االنتماء العرقي، أو الدين أو املعتقدات، أو التأخ

املة املهينة هو العمر. وتعني املضايقات السلوك الذي يهين كرامة شخص ما وتتعلق بأحد دواعي التمييز املذكورة أعاله. واملقصود باملع

يذ السلوك الذي يهين كرامة التلميذ يدون أن يتعلق بأحد دواعي التمييز. ويعني مفهوم املساواة في التعامل أنه يجب التعامل مع كل التالم

 أنه يجب التعامل مع كافة التالميذ بنفس الطريقة.
 
 بحيث تكون لهم حقوق وفرص متساوية. ولكن ذلك ال يعني دائما

ساسية اليي يجب أن تجّسدها املدرسة وتنقلها لىى التالميذ وفق الخطة التعليمية يي احترام حرمة حياة اإلسسان، وحرية الفرد القيم األ 

 وكرامته، واملساواة بين جميع الناس، واملساواة بين النساء والرجال، والتضامن مع الضعفاء واملستضعفين.

 

 التالميذ؟كيف نعّزز املساواة في الحقوق والفرص بين 

  الخطط الدراسية للمدرسة في مادة اللغة السويدية كلغة ثانية تحتوي على مخزون مفردات أساسية وأجزاء تتعلق بالقيم

 الديمقراطية.

 .يتحّمل املشرفون مسؤولية أن يعرف التالميذ قواعد النظام في املدرسة 

 وأولياء األمور واألوصياء. وتتضمن هذه املعلومات قواعد  سعطي في كل فصل دراس ي معلومات، بحضور مترجم، لىى جميع التالميذ

 على املوقع اإللكتروسي.هذه املعلومات النظام وخطة مكافحة التمييز واملعاملة املهينة. كما يجب أن توجد 

  مجلس التالميذ اللذين ينعقدان مرة واحدة يقوم التالميذ بممارسة الديمقراطية على نحو عملي من خالل مجلس الصف و

 بالشهر. ويشارك تلميذان في مجلس ليندهومِلن املشترك بشأن الطعام. كما يشارك أربع تالميذ في مجموعة األمان.

 ن يجري عدد من األسشطة املشتركة للمدرسة بأسرها أثناء العام: يوم الثقافة، أيام الرياضة، عروض األفالم، وغير ذلك. ويجب أ

تاح الظروف لجميع التالميذ كي يشاركوا في هذه األسشطة على نحو فّعال.
ُ
 ت

  .تيح لهم فرصة تجريب مختلف أسشطة أوقات الفراغ وتأسيس عالقات خارج املدرسة
ُ
ُيدعى جميع التالميذ للمشاركة في أسشطة ت

 على مقهى اللغة )
 
(. يقوم مرشدو أوقات الفراغ وممثلون Move Itو ) ( واملساعدة في الواجبات املدرسيةspråkcaféويسري ذلك مثال

 عن مجلس التالميذ بتقييم هذه األسشطة في نهاية العام الدراس ي.

  اإلرشاد الدراس ي باللغة األم يزيد من الشعور باألمان لدى التلميذ، ألنه يلتقي داخل املدرسة بأشخاص بالغين يتحدثون لغته األم

 ل على التلميذ أن يتكّيف مع املجتمع السويدي الجديد ويكون أكثر فاعلية فيه.ويشرحون له بها. وهذا بدوره يسهِّ 

 .دمج مختلف املجموعات واملستويات في املبنى 

 .متابعة التلميذ من خالل لجراء مقابلة معّمقة يقوم بها مجلس التالميذ للصفوف املنتهية في نهاية الفصل الدراس ي 
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 ملعاملة املهينة؟كيف نحقق الوقاية من املضايقات وا

 .يتواجد كادر املدرسة في األماكن املشتركة أثناء فترات االستراحة، ويتناول الكادر وجبة الغداء التربوية مع التالميذ 

  كادر رعاية صحة التالميذ يقّدم نفسه لكافة املجموعات الجديدة ويخبرهم عن أشكال الدعم املتوفرة لديهم؛ من خالل الصور

 تتضمن مفردات الدعم بلغات عديدة.التعاقبية اليي 

  أدخلت املدرسة فريق العمل، وهو يوفر األمان للتالميذ كي يتعّرفوا على العديد من املعلمين والتالميذ، عن طريق األسبوع

.
 
 املخصص ملوضوع الصحة مثال

 .ُيعتبر مؤتمر الصف في كل فصل دراس ي طريقة إلبراز كافة تالميذ املدرسة على نحو ملموس 

  تأسيس مجموعة األمان، كخطوة استمرارية للعمل من أجل املساواة. وتصبح هذه املجموعة ذات اختصاصات واسعة تضّم 

 عن حماية التالميذ. وتلتقي هذه املجموعة مرتين في كل فصل دراس ي. ينتلميذين يمثالن بقية التالميذ ويقومان بدور ممثل

 بسيطة حول مختلف املفاهيم واملصطلحات اليي تتعلق بالتمييز واملضايقات  نحن سستخدم مادة )صور تعاقبية( تتضمن معلومات

 واملعاملة املهينة.

ق التمييز واملضايقات واملعاملة املهينة والحاالت التي لها صلة بالعنف؟
ّ
 كيف نكتشف ونعالج ونوث

 ثناء آخر فصل دراس ي لهم في املدرسة. ونضع نقوم باستبيان يتضمن أسئلة حول الراحة واألمان واملشاركة للخ بين جميع التالميذ أ

الكلمات املفتاحية الواردة في االستبيان في قائمة ونترجمها لىى عدة لغات. ويتم جمع اإلجابات ثم يقوم كل صف، باإلضافة لىى 

( لجميع كوادر APT)مجلس التالميذ، بدراسة النتائج والتحاور حولها. وكذلك يطرحها مدير املدرسة أثناء اجتماعات أقسام العمل 

 املدرسة.

  كادر املدرسة الذي يالحظ، أو يتنايى لىى علمه، وجود تمييز أو مضايقات أو معاملة مهينة أو حاالت لها صلة بالعنف، يجب عليه

 أن يتصّرف ويّتصل على الفور بالفريق املشرف على صحة التالميذ )
 
. ( ويقوم بتوثيق ما حدث في استمارة خاصة بذلكEHTدائما

ويجب تسليم االستمارة لىى املدير في أسرع وقت ممكن، وبعد ذلك يبدأ التحقيق بالتعاون مع الفريق املشرف على صحة التالميذ. 

 
 
ر الذاتي لدى التالميذ. وغالبا

ُّ
واملحادثات اليي تجري مع التالميذ بعد اكتشاف حدوث تحظى بأهمية كبيرة وتهدف لىى تطوير التفك

فت. وعند اللزوم، يتم لعداد برنامج لجراءات.ما تتم االستعانة 
ّ
 بمترجم. وتستمر املتابعة لغاية تقييم أن اإلهانة قد توق

  في حال حدوث عنف، يتم استدعاء عدد من الكوادر، وكذلك الشرطة لذا تطلب األمر ذلك. ومن حّق كل فرد أن يستدعي الشرطة

ية، يجري استدعاء سيارة اإلسعاف و/أو ممرضة املدرسة. ويقوم لن كان يرى أن ذلك أمر ضروري. وعند وقوع لصابات شخص

الكادر املعني بتبليغ املشرفين ذوي الصلة ولدارة املدرسة والفريق املشرف على صحة التالميذ. وينبغي اسعقاد االجتماعات مع 

 تبليغ أولياء األمور، كما املعنيين باألمر بعد وقوع الحادثة مباشرة، لن ارتأى الفريق املشرف على صحة التالميذ ذل
 
ك. ويجب دائما

يجب أن تبقى القرارات املتعلقة باملعنيين باألمر داخل املدرسة. ولن لزم األمر، يقوم املدير باتخاذ قرار الفصل املؤقت. واملدير هو 

خطيرة، يقوم املجني عليه أو املسؤول عن القرارات املتعلقة باتخاذ لجراءات فورية أو مؤقتة عند الضرورة. وفي حال وقوع أحداث 

املدير بتبليغ الشرطة. وعند الضرورة، يقوم املدير باتخاذ قرار الفصل املؤقت ملدة تصل لىى أسبوعين، ويقوم بتبليغ اإلدارة عند 

كال قيامه بذلك. ويمكن التحقيق في القضية وطرحها أمام لجنة الشؤون التعليمية التخاذ قرار بشأن الفصل أو شكل آخر من أش

 املدرسة لن لزم األمر. وتجري املتابعة في غضون أسبوعين بعد اتخاذ اإلجراءات.

 م يمكن أن يقوم التالميذ وأولياء األمور بالتبليغ عن التمييز واملضايقات واملعاملة املهينة لىى الفريق املشرف على صحة التالميذ. ويت

وفي شهر  2015في عام  38جتماع أولياء األمور بوجود مترجم في األسبوع طرح ذلك عند تقديم املعلومات لىى جميع التالميذ وفي ا

. وتجري متابعة هذا التبليغ بنفس الطريقة اليي يتم فيها متابعة املالحظة أو التبليغ من أحد موظفي 2016يناير/كانون الثاسي 

 الكادر.

 عنه عن طريق الفريق املشرف توجد استمارة التوثيق مرفقة بهذه الخطة. ويتم حفظ التوثيق عند املدي 
 
 مسؤوال

 
ر الذي يكون أيضا

 على صحة التالميذ.
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 2016/2015مجاالت التركيز للعام الدراس ي 

 األمان والسالمة سيكونان موضوعين أساسيين خالل العام الدراس ي 

 / كوادر لذلك.مساندين للتالميذ باللغة األم، وتعمل املدرسة على تأمين ال توجد رغبة بوجود مدربين دراسيين 

  تأسيس مجموعة األمان اليي تضم ممثلين عن املعلمين والتالميذ من كل فريق عمل وممثل من الفريق املشرف على صحة التالميذ

 لدارة املدرسة. ويكون املسؤول عن التطوير هو املسؤول عن الدعوة لىى االجتماعات.من ( و elevserviceومن خدمة التالميذ )

 ا العمل عند لجراء محادثات مع ممثلين عن مجلس ذلق بإدخال تعليم مادة الجنس والتعايش. وُيطرح أمر همتابعة العمل فيما يتع

 التالميذ في نهاية الفصل الدراس ي.

  ُيتاح نفس املجال للبنات والصبيان في املدرسة". نحن سعمل على نحو فّعال بهذا األمر املذكور في استبيان التالميذ، وهذا األمر"

 في املدرسة. وسوف نركز على أماكن البنات والصبيان في غرفة الصف 70نظر لىى كون سسبة الصبيان تبلغ ضروري بال
 
% تقريبا

.
 
 عند طرح األمر مع املعلمين الحقا

  تعميق العمل بشأن مجلس الصف ومجلس التالميذ؛ ألنهما خطوة هامة في العمل الديمقراطي. وسيقوم كل صف بأعمال

 ات مجلس التالميذ وأعمال الحقة بعدها، ويتابع مجلس التالميذ كيفية القيام بذلك.تحضيرية قبل اجتماع

 التقييم واملتابعة

  2016يقوم بتقييم الخطة ومتابعتها مجموعة ذات اختصاصات واسعة في شهر أغسطس/آب. 

 


