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 حضانةمعلومات مھمة لحاملي حق ال 
حول دون  لل إجراءات  تخاذ الدیة ف تعمل مدرسة المرحلة التمھی حاملي حق الحضانة عن كی قدم معلومات لعن طریق ھذه المداخلة نود أن ن 

 أو تعریض اآلخرین لإلھانات!  لإلھانات إلى التعرضاألطفال یحتاج  لكیالنعمل التصرفات المھینة.  وقوع 
 .  واالضطھاد ن المعاملة المھینة والتمییز لعمل من أجل خلق بیئة خالیة ممن ایة مدرسة المرحلة التمھید ة تنطلق مھم

 التشریعات منصوص علیھا في:  ھذه
 ل معاھدة حقوق الطف ◄
 )  2010:800(  6قانون المدارس الفقرة   ◄
 ) 2014:958ریق القانون  طالذي تم تغییره عن  2008:567قانون منع التمییز ( ◄
 . Lpfö18المخطط التعلیمي لمدرسة المرحلة التمھیدیة  ◄

 
اتخاذ اإلجراءات الھادفة إلى الحول دون وقوع  یتم  مخططا یوصف بھ كیف  یةالمرحلة التمھید رسا مدواحدة من  أن یكون لكل یجب 

منشور أیضا  ھو و یةالمرحلة التمھید رس ا مدكل واحدة من في قاعة المدخل في  ا المخطط معلقیوجد المعاملة المھینة والتمییز واالضطھاد. 
 في موقع البلدیة على شبكة اإلنترنت. 

قیام كل فریق عمل بكشف كل فصل خریف ووضع   لوقائي ھناكا یةمدرسة المرحلة التمھیدعمل الكامنة وراء  من بین األجزاء المھمة
ا كنت  ھا خالل فصل الربیع. ال تتوانى عن توجیھ السؤال إذبناء علیھا. تتم متابعة األھداف كل شھر ویتم تقییماألھداف التي سیتم العمل 

 ! ترید معرفة ما ھي األھداف التي یعمل قسمك بناء علیھا
 

بیان تشكل  استمارات االست ریق طلینا عن  التي تصل إات . إن اإلجاب مارة استبیان لحاملي حق الحضانة است  بإصدار نقوم أیضا ة في كل سن 
ھناك مثال األسئلة  مور الموجودة في استمارة االستبیان ! من بین األیةمدرسة المرحلة التمھیدالتعلیم في بتقییم مساعدة كبیرة لنا عندما نقوم 

من   یةمدرسة المرحلة التمھیدمستخدمو  یعمل " وأیضا "بصورة فعالة لمجابھة اإلھانات یةمدرسة المرحلة التمھید مستخدمویعمل التالیة "
  البدیلة  اإلجابةن طریق اختیار ضانة باإلجابة عحقام عدد كبیر من حاملي حق ال  2019في عام  ". میع األطفال تعزیز القیم المتساویة لجأجل 

رى استمرار  ن  ال زلنا ولكننا قلّت نوعا ما" ال أعرف" باختیار البدیل نرى أن عدد اإلجابات 2020ة. في عام ذه األسئل" على ھال أعرف"
 یتم حول مسائل المعاملة بشكل متساو. عمل الذي لكم عن الات جة لتقدیم المعلومالحا

 
یجب   .واالضطھاد والمعاملة المھینة لتمییزا أمام سیاسة عدم التسامح مطلقا وھو في المدارس التمھیدیة في تیبرو ننطلق من موقف صارم 

  حدوث  إن . ھانة أو الحزن أو اإلصابة باإل عور الش لىإ یشیر ما ظھر بحركاتھ الجسدیة یُ أو  غالطفل الذي یبلّ التعامل بجدیة تامة فیما یتعلق ب 
 یؤدي إلى رد فعل مباشر من قبل مستخدمینا.   یجب أن واحد من ھذه األوضاع  أي

 
 . لدیناالعاملین  إلى رد فعل مباشر من قبل المستخدمیني في كل مرة یقع فیھا مثل ھذا الوضع فیجب أن یؤد 

أن یقوم  دارس وص قانون المة مھینة أو تمییز أو اضطھاد یكون ملزما حسب نصملوقوع معا خبر عنإن المستخدم الذي یصل إلى علمھ  
المشاركین في  س باقي األشخاص في البالغ ذكر فقط اسم الطفل الذي أفاد أنھ تعرض لإلھانة ولی   یتم .ك مباشرة  عن ذل دیرغ المبتبلی 

طفال  ؤون األأن تحصل لجنة شع قا في الوذا یعني إن ھلیم. عن التع ةمسؤول جھة الأن یعمل بالغا لل ه ملزماوركون المدیر بدالواقعة. ی 
بالغات   بصورة عشوائیةسنویا واللجنة تطلب مدرسة المرحلة التمھیدیة. البالغات التي تم تقدیم تقاریر بشأنھا من قبل  تضم عددوالتعلیم 

د ذلك یبدأ بعدون وقوع اإلھانات والتدخل. لحول ور بالنسبة لكیف تسیر األمب  فیما یتعلق مدرسة المرحلة التمھیدیةلكي تقیّم كیفیة عمل 
بالتشاور مع مستخدمي المدرسة ویتخذ اإلجراءات للحول دون وقوع المزید من  بعمل تحقیق عن الواقعة المدیر في أسرع وقت ممكن 

 اإلھانات. 
 

ة المھینة أو التمییز أو االضطھاد فیجب أن یقوموا  یالحظون أي شكل من أشكال المعامل عرون بالقلق أو حاملي حق الحضانة یشإذا كان 
. إذا عایشتم أن المستخدمین مشاركین في اإلھانة أو التمییز أو االضطھاد  مدرسة المرحلة التمھیدیةن في المستخدمین العاملی بالتواصل مع 

 المسؤول.  آنذاك التواصل مع المدیرعلیكم 
 

قیام مدرسة المرحلة  غ یتعلق بھانة، بل أن البالعمل البلغ بحقھ في حالة وقوع اإل الذي یتم  الطفللیس أنھ   ما یليح ن نوضنود أ
  حدوث المزید من اإلھانات. إن الھدف الكامن وراء البالغات ھو تعزیز عمل ول دون للح عملھا   أسالیبنھجھا والتمھیدیة بالتدقیق على 

ض  عرّ یُ الشخص الذي وأیضا الشخص الذي تعرض    لكل منم الدعم یتتركز على تقد   ان مھمترسة الوقائي ضد وقوع اإلھانات. إن المد 
 اآلخرین لإلھانة.  

  
 دیر المسؤول! أو الم  مدرسة المرحلة التمھیدیةال تتوانى عن طرح األسئلة لمستخدمي  
  
 ندمارك، كریستوفر نیلسونز لو، بونیتا كرون، تیری إّملي أھلین كارلشو 
 یةمدرسة المرحلة التمھیدمجموعة قیادة  
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 تعریفات:

عبر األجناس أو التعبیر، أسوأ بسبب الجنس، الھویة  تتم معاملتھ بشكلالتمییز یعني أن ھناك طفل یتعرض للمعاملة بصورة غیر عادلة أو 
 نسیة أو العمر.  جمیول  ،في الفعالیات انخفاض عقائدي آخر، یانة أو أي انتماء رقي، الداالنتماء الع

 واحد أو أكثر من أسس التمییز. على أساس طفل ھاد یعني عمل فردي یھین قیمة ال االضط

للمعاملة  أنھ تعرض  عرشالذي  خالل أحد أسس التمییز. إن الشخصتم المعاملة المھینة ن ال ت لطفل، ولكإھانة قیمة امعاملة المھینة تعني ال
ألطفال األكبر  مثل اعن مشاعرھم  لتعبیرا إمكانیة ھو الطرف الذي یحدد ما ھي اإلھانة. ال تتوفر لدى األطفال األصغر سنا دائماالمھینة 

 .   ات الجسدیةالحركب الطفل  صرف ت ات على أساس وفي ھذه الحاالت یقوم المستخدمون بعمل تفسیر والبالغین سنا

 

    

 
 


