ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺳﺘﻘﻮاء ﻟﻶﺑﺎء
ﻣﺎ ھو اﻻﺳﺗﻘواء؟
اﻻﺳﺗﻘواء ھو ﺳﻠوك ﻋدواﻧﻲ ﯾﻛون ﻣﺗﻌﻣدًا وﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋدم ﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻘدرة أو اﻟﻘوى .وﻋﺎدة ﻣﺎ
ﯾﺗﻛرر ﺳﻠوك اﻻﺳﺗﻘواء ﺑﻣرور اﻟوﻗت وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺳﺑب ﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﺎدة .اﻻﺳﺗﻘواء ﯾﺗﺿﻣن
اﻻﺳﺗﻘواء ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت; وھو ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘواء ﻻ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣزاح اﻟﻣزﻋﺞ أو
اﻟﺷﺟﺎر أو اﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻷﻗران أو اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﺗﺣرش أو اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ أو اﻹرھﺎب أو اﻟدﻧﺎءة.
دﻟﯾل اﻟطﺎﻟب/ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﻣدارس  ACPSﻋرف اﻻﺳﺗﻘواء ﺑﺄﻧﮫ:
"ﺳﻠوك ﻟﻔظﻲ )ﺑﺷﻛل ﺷﺧﺻﻲ أو ﻋﻠﻧﻲ( ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌرق أو اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟﻧوع أو
اﻟدﯾن أو اﻟﻘدرات أو اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑدﻧﯾﺔ أو رﻓﻘﺎء اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﮭدف".
دﻟﯾل اﻟطﺎﻟب/ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﻣدارس  ACPSﺣرﻣت اﻻﺳﺗﻘواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻرﯾﺢ:
"ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ أي طﺎﻟب ،ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻓردي أو ﻛﻔرد ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ اﻵﺧرﯾن أو اﻻﺳﺗﻘواء ﻋﻠﯾﮭم أو
اﻻﺳﺗﻘواء ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت .وﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺣظورة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،اﻹرھﺎب اﻟﺑدﻧﻲ
واﻻﺳﺗﮭزاء واﻟﺳﺑﺎب واﻹھﺎﻧﮫ وأي ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣظورة".

ﻣﺎذا ﺗﻔﻌل إذا اﻋﺗﻘدت أن طﻔﻠك ﺗﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻘواء؟
وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣدث ﻟﮫ.
• اﺳﻣﻊ ﻟطﻔﻠك وﺗﺣدث ﻣﻌﮫ
ّ

• ﺗﻌﺎطﻒ ﻣﻊ طﻔﻠﻚ واﺧﺒﺮه ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻘﻮاء ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮك ﺧﺎطﺊ .واطﻤﺌﻦ إﻟﻰ أن طﻔﻠﻚ ﯾﺪرك أن
اﻻﺳﺘﻘﻮاء ﻟﯿﺲ ﻟﺨﻄﺄ ﻣﻨﮫ.
• ﻻ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي أﺑﺪاه طﻔﻠﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎدﺛﺔ اﻻﺳﺘﻘﻮاء .ﻓﻐﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ
اﻷطﻔﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ.
• دع طﻔﻠك ﯾﻌرف أﻧك ﺳﺗﻌﻣل ﻣﻌﮫ ﻹﯾﻘﺎف ھذا اﻻﺳﺗﻘواء.
• ﺣذّر ﻣﺳؤول ﻣدرﺳﺔ طﻔﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺑﺄن طﻔﻠك ﻗد ﺗﻌرض ﻟﺳﻠوك اﺳﺗﻘواﺋﻲ.
• ﻗﺎﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ طﻔﻠك ﻟوﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗدﻋم ﺑﮭﺎ ﺳﻼﻣﺔ طﻔﻠك.
• اﺑﺣث ﻋن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋدك أﻧت وطﻔﻠك.
• ﻻ ﺗﺣﺎول أن ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟطﻔل أو أﺳرة اﻟطﻔل اﻟذي أظﮭر ﺳﻠوك اﻻﺳﺗﻘواء ﺗﺟﺎه طﻔﻠك.
• إذا اﺣﺘﺠﺖ أو اﺣﺘﺎج طﻔﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﻓﺎطﻠﺐ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺪرﺳﺔ طﻔﻠﻚ و/أو
اﻹﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و/أو اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ و/أو إﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ .ﺗﻠﺘﺰم ﻣﺪارس  ACPSاﻟﺗزا ًﻣﺎ

ﺷدﯾدًا ﺑﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ آﻣﻧﺔ وإﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﯾُدﻋم ﻓﯾﮭﺎ اﻷداء اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﺻﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
واﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب .إذ ﯾﻌﻣل ﻣﻛﺗب اﻹﻧﺻﺎف واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدارس  ACPSﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻛﺗب ﺧدﻣﺎت اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ وطﺎﻗم ﻋﻣل ھدﻓﮫ ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻣراﻋﻲ واﻟﻣﺳؤول
ﺑﯾن اﻟطﻼب.
ﻣﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺷرطﺔ؟
 إذا ﺗﺿﻣن اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗﻘواﺋﻲ ﺗﺻرﻓﺎت إﺟراﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﻋﺗداء أو اﻻﺑﺗزاز أو اﻟﺳرﻗﺔ أو ﺗﮭدﯾدات ﺧطﯾرة
أو ﺗﺧرﯾب.
 إذا ﺗم ﺗﮭدﯾد طﻔﻠك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻼح.
ﻣﺎذا ﯾﻣﻛن ﻟﻠواﻟد أن ﯾﻔﻌل ﻛﻲ ﯾﺣﻣﻲ طﻔﻠﮫ ﻣن اﻻﺳﺗﻘواء؟
• وﻓﺮ ﻟﻄﻔﻠﻚ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﯾﺸﻌﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﻤﺤﺒﺔ.
• ﻋﻠّم طﻔﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻻﺳﺗﻘواء ﻋن طرﯾﻖ ﺗﺷﺟﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣداﺧل ودورات
اﻟﻣﯾﺎه وأﻣﺎﻛن اﻟﻣﻠﻌب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻺﺷراف.
ﺼﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ
• وﺿّﺢ ﻟﻄﻔﻠﻚ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻋﯿﺒًﺎ أن ﯾﺘﻌﺮض ﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺗﺨﻮﯾﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻮي أو أن ﯾﮭﺮب أو ﯾﺨﺒﺮ ﺷﺨ ً
وﯾﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮن ﻣﻨﮫ .ﻋﻠّﻢ طﻔﻠﻚ أن ﺣﻮادث اﻻﺳﺘﻘﻮاء ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ وأن اﻷھﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ ھﻮ إﻧﻘﺎذ ﺣﯿﺎﺗﮫ
وﻟﯿﺲ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺟﮭﮫ.
• ﻗم ﺑﺗﻣﺛﯾل أدوار ﻣﻊ طﻔﻠك ﺗوﺿﺢ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛرد ﻋﻠﻰ ﺣﺎدﺛ ﺔ اﻻﺳﺗﻘواء ،ﻣﺛل

اﻟوﻗوف ﺑﺛﻘﺔ واﺳﺗﺧدام ﻧﺑرة ﺻوت ﻗوﯾﺔ وﻗول ﻋﺑﺎرات ﻣﺛل "ھﺎي ،ﺗوﻗف" أو "اﺑﻌد ﯾدك ﻋﻧﻲ".
• ﺷ ّﺟﻊ طﻔﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ھﺎدﺋًﺎ وﻋدم اﻟﺗورط ﻓﻲ أي ﺷﺟﺎر .ﻓﻘد ﯾﺗﻌرض طﻔﻠك ﻟﻸذى أو ﯾﺗم إﯾﻘﺎﻓﮫ ﻣن
اﻟﻣدرﺳﺔ.
• إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﺷﺎھدًا ﻋﻠﻰ ﺣﺎدﺛﺔ اﺳﺗﻘواء أو ﺗﻌرض ھو ﻧﻔﺳﮫ ﻟﻼﺳﺗﻘواء ،ﻓﺎﻧﺻﺣﮫ أن ﯾﺑﻠّﻎ ﻋن ﺣوادث
اﻻﺳﺗﻘواء ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ  ACPSأو أي ﺷﺧص آﺧر ﻣؤﺗﻣن.
• ﺷ ّﺟﻊ طﻔﻠك ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗدﺧل إذا ﺷﺎھد ﺷﺧص آﺧر ﯾﺗﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻘواء .ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎون اﻟطﻼب اﻵﺧرﯾن
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ زﻣﻼﺋﮭم داﺧل اﻟﻔﺻل ،ﺳﺗﻘل ﺣوادث اﻻﺳﺗﻘواء ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﺻف.

