
 ؟(DASA)ما قانون الكرامة حق لجمیع الطالب 
 

على أساس الِعْرق والدِّین ونوع الجنس واألصل القومي التنمر، والتحرش، والتمییز) من DASAیحمي قانون الكرامة حق لجمیع الطالب (
 .الشخصي و عبر اإلنترنتوالجماعة اإلثنیة والتوجھ الجنسي. یتضمن ھذا التحرش 

ش؟ ر أو التَّحرُّ  ما أنواع التَّنمُّ
 

ر العدید من األشكال، منھا:  یتخذ التَّنمُّ
 

 االعتداء الجسدي 
o الضرب أو دفع األشخاص 

 اإلساءة اللفظیة 
o الُمضایقة، أو التنابز باأللقاب، أو النكات المسیئة 

 االستبعاد االجتماعي 
o إقصاء الطالب أو عزلھم 

 ش الكتابي  التَّحرُّ
o ،أو الرسومات، أو التعلیقات، أو الصور الجرافیتي 
o  الرسائل النصیة، أو رسائل البرید اإللكتروني، أو

 وسائل التواصل االجتماعي األخرى
 
 

 ما الذي یلزم أن تقوم بھ المدرسة؟
 

جمیع الموظفین على التعرف على أفعال ینبغي على المدرسة وضع سیاسات وإجراءات مناسبة؛ لحمایة الطالب من التنمر والتحرش. وقد تم تدریب 
 التمییز والتحرش المحتملة، والتصدي لھا.

 
الطالب؛ وباإلضافة إلى المناھج الرسمیة وقواعد السلوك التي ترشد تفاعالت الطالب، یتعین على مدرستك توفیر ُمنسِّق لقانون الكرامة حق لجمیع 

 التعلیمیة في الحادث، وتوثیقھ.حتى یكون مسؤوًال عن اإلشراف على تحقیقات المنطقة 
 

 بمجرد اإلبالغ عن الحادث، یتعین على مدیر المدرسة أو الحرم المدرسي االستجابة في غضون یومین.

ر أو  كیف أعرف ما إذا كان طفلي یتعرض للتَّنمُّ
ش، أم ال؟  التَّحرُّ

 
قد ال یشارك بعض األطفال مواقف التنمر مع البالغین. ویمكن أن تتضمن 

 تعرض طفلك للتحرش ما یلي: عالمات
 تغیر السلوك 
 اإلصابات، أو الخدوش، أو الكدمات 
 فَْقد الممتلكات أو تحطیمھا 
  الشكوى من الصداع أو آالم بالبطن 
 صعوبة النوم 
 الحصول على درجات منخفضة، أو فقدان االھتمام بالمدرسة 
 ادِّعاء المرض، أو تجنب الذھاب إلى المدرسة 

ر أن  ْوَن للتنمر بالطریقة نفسھا.من المھم تذكُّ  األطفال ال یتصدَّ

 

 

ش؟ ر أو التَّحرُّ  ما الذي عليَّ فعلھ إذا تأكدت أن طفلي یتعرض للتَّنمُّ
 

لإلبالغ عن الحادث. قد یكون ھذا الشخص الُمنسق المسؤول عن قانون الكرامة حق  االتصال بأحد األشخاص في مدرستكعلیك أوًال وقبل كل شيء 
ینتمي إلیھ  لجمیع الطالب، أو مدیر المدرسة، أو أحد المدرسین أو المستشارین، أو أیًّا من الموظفین. إذا كان سبب التنمر أو التحرش الِعْرق الذي

جماعتھ اإلثنیة، أو توجھھ الجنسي، یمكنك أیًضا االتصال مباشرة باإلدارة التعلیمیة في والیة  طفلك أو دینھ، أو نوع جنسھ، أو أصلھ القومي، أو
 نیویورك بإحدى طرق ثالث:

 .8224-469-800اتصل بالخط الساخن لآلباء على الرقم  )1
 .2445-722 (718)اتصل مباشرةً باإلدارة التعلیمیة في والیة نیویورك على الرقم  )2
 .nysparenthotline@nyu.eduشف الھویة عن طریق البرید اإللكتروني یمكنك اإلبالغ دون ك )3

 
لضمان أن الُمنسق المسؤول عن قانون الكرامة حق لجمیع الطالب ال یزال على  تقدیم بالغ للمتابعةإذا أبلغت عن الحادث واستمر السلوك، فعلیك 

 ، إذا كنت تعتقد أن طفلك غیر آمن.6090-486 (518)أو  2445-722 (718)قم درایة بالوضع، وأبلغ اإلدارة التعلیمیة في والیة نیویورك على الر
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