
 ضایقات و المعامالت المھینة               التمییز، الم    

التمییز ھوعندما یتم معاملة طالب بطریقة أسوأ من غیره، و 
التمییز في المعاملة لھ عالقة  بدوافع التمییز المذكورة أدناه  
: 

 الجنس -
 اإلنتماء العرقي -
 الدین أو المعتقد  -
 انخفاض القدرات الوظیفیة -
 الجنسيالمیول  -
 العمر -
 الھویة الجنسیة أو التعبیر عن الجنس -

من الشائع في المضایقات و المعامالت المھینة أنھا تتعلق 
                         الطالب.                               بسلوك ینتھك كرامة

                                                                                        تكون: المضایقات و اإلنتھاكات یمكن أن 

 جسدیة (الضرب أو الدفع) -
 لفظیة (التھدید ، الشتم، الكنیة ) -
نفسیة (النبذ، طریقة النظر،  مغادرة الجمیع  -

 عند وصولك) 
النصوص و الصور (مالحظات، صور، س  -

تلف م س، م م س، م س ن، رسائل من مخ
 وسائل التواصل االجتماعي)

 المضایقات و اإلنتھاكات مع تلمیح جنسي -

 یكون:                                                                                                              التحرش الجنسي یمكن أن 

اقتراحات أو طلبات غیر مرحب بھا لخدمات  -
 جنسیة

 اتصال جسدي غیر مرغوب فیھ -
تلمیحات جنسیة غیر مرحب بھا، نظرات أو  -

غمزات، تصفیرات و تعلیقات حول المظھر 
 المظھر الخارجي

والصور اإلباحیة والنكات  یةجنسالكلمات ال -
     إلیھ الطالب المھینة عن الجنس الذي ینتمي

 

                                                                         التحرش ھو تصرف لھ عالقة بأسباب التمییز                    
 المعاملة المھینة ال تتعلق بأي سبب من أسباب التمییز  

     

 

 



                                                            رؤیا مستقبلیة      

شخص    في مدرستنا یجب احترام الجمیع و یجب أال یشعر أي  
المضایقة أوالتمییز  اإلنتھاك، اإلضطھاد، باإلھانة،  

 أھداف العام الدراسي 2020-2021                         

  ، قاتطة اإلجراءات الفعالة ضد المضایخ ملخص عن 
                                               االضطھاد و التمییز

 یجب أن یتلقى الطالب تعلیمھم بقیم دیمقراطیة  -
مع ممرضة محادثة عن صحة الطالب یجب  -

 المدرسة
یجب إبالغ أماكن التدریب و أماكن التعلیم  -

 خارج المدرسة بالخطة
یتم تقدیم معلومات حول قواعد النظام  و   -

 إلجراءات  الفعالة ضد االنتھاكات، ا
 المضایقات و التمییز

 محاربة اإلنتھاكات عبر الشبكات (النیت)  -
یجب أن یكون لكل فرد الحق في المشاركة في  -

 العمل من أجل المساواة في المعاملة
یجب على الكل التفاعل و التحقق إذا تعرض  -

 أحد إلى  مضایقات، تمییز و/أو معاملة مھینة
 العمل ضد المضایقات، التمییز و/أو المعاملة  -
 المھینة سوف یوثَّق، یتابَع و تُقیَّم نتیجتھ  -
یتم إجراء الدراسات اإلستقصائیة (المسح)  -

 المتعلقة  باالرتیاح و األمان بشكل مستمر كل 
 عام.

ستتم  مناقشة نتیجة االستطالع  في  مجموعة  -
 الطالب و الموظفین.

ن یلجؤون  في حال  ب أن یعرف الطالب لمیج -
 إلى مضایقات، تمییز و/أو انتھاك. تعرضھم 

   
ي 
: اإلجراءات الفعالة لتع��ز المساواة �ف ي

 المعاملة إقرأ الم��د �ف
، المضا�قة و المعاملة    و كذلك الوقا�ة و مكافحة ف التمي�ي

 المهينة.                                                              

http://www.filipstad.se/gy



   

                           تدابیر فعالة ضد االنتھاكات، المضایقات و التمییز

                                                     Spångbergsgymnasiet 

                                                         المدرسة الثانویة للشباب

                                                          2020-2021 العام الدراسي    

 

 

 لمن تلجأ عند تعرضك لإلنتھاكات؟

 المینتور (الشخص المسؤوال عنك بالمدرسة)  

Kommunens växel سنترال البلدیة               

                               0590 – 611 00 

 المدیر                                             

                              Hans Ryhed 

         0590 – 61411, 070-606 62 22 

Biträdande rektor            مساعد المدیر 

                         T.f Olof Wermelin  

         0590 – 61414, 073-270 39 55 

                        Ann-Christin Olsson 

           0590 – 61418, 072-599 03 53  



 
Kurator                                   المرشد       
 
                        Martina Björfeldt 

070-191 81 19 

Skolsköterska الممرضة                    

                             Eva Edholm 

                               0590-61410 

                            070-646 14 10 

Samordnare المنسق                          

                           Anita Supponen 

                              073-275 63 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


