
 

 
 

 معلومات حول

 مهینةالمعاملة ال مواجهةخطة 

 فعالة ضد التمییزالاألجراءات  توثیقو -  

 Vidingsjö    2019/20األطفال في  رياض

 

ُملزمة بإعداد خطة  المدارس و رياض االطفال من فإن كل  ،يقانون المدرسلل وفقا  

  .المهینةالمعاملة لمواجهة 

 ولذلك .والتمییز هاناتاالخالیة من   ةطفال الحصول على بیئة آمنة ومحفزيحق لجمیع األ

هة لمواج تعمل بشکل وقائي وکذلك تحفیزيان  والمدارس رياض االطفال ىعلينبغي 

 .دارسوالم االطفال رياضفي  الجمیع وفرصهم تعیق علیالتمییز وإزالة العقبات التي 

 

 ولي امر الطفل ـ ك ،ألیك

ا كنت إذالمختلفة. مهاراتهم لاألطفال تطويرمعاً مسؤولیة  ونتحملهم من ينحن الكبار أننا  

و ا أو للتمییز ، اتصل بالموظفینهانة لأل يتعرض اي طفل اخر أو طفلكأن ن ظتشك او ت

يعرض األطفال اآلخرين  هو من إذا كان طفلك .او المدارس رياض االطفالب المعلمین

 ظفینمع الموبالتعاون الذي يمكنه القیام بشيء حیال ذلك  األنسب ، فأنت الشخصهانةلأل

ام القی یهاوجب علتيالمدرسة ال تقوم بما  او رياض االطفالال إذا شعرت أن. المعلمیناو 

. يمكنك ايضا رياض االطفالكولي امر بمديرة المدرسة او ال، يمكنك االتصال بذلك

   .BeO(Barn och elevombudet)االتصال ب 

 وجبتست، اولیاء االمور  من قبل هانةالطفل يتعرض للضرب او األفي حالة الشك في أن 

 بموجب قانونعن ذلك  والمدارس اإلبالغ  رياض االطفال في او المعلمین على الموظفین

  الخدمات االجتماعیة.

 والمشاركة المساهمة

اف كتشال مشتركة أسالیب أستحدثوا او المدارس رياض االطفالن بواو المعلمن والموظف

 والمدارس.  رياض االطفالفي  منع االنتهاكاتو

ي کمادة للنقاش ف بهاوالعمل  ا الشأنتخص هذا تم إخطار جمیع الموظفین بالقوانین التي 

نشاطات المختلفة لبا اومساهم. من المفروض جعل الطفل مشاركا الموظفینأجتماعات 

 .الطفل بها يوجدالتي  رياض االطفال قواعد اللعب فيفهم  ركة والمشتو



التي تتم بینهم وبین  خالل المحادثاتمن  عن هذه النشاطات اولیاء االمور يتم إبالغ 

من قبل  عن الخطةبالغ ال. يتم إاولیاء االموراجتماعات  المعلمین وكذلك من خالل

 .اولیاء االمورمجلس  في االطفالرياض او مديرة مدير

 التحقق ومعالجة االنتهاكات

الموظفین في حالة حدوث انتهاكات /  المعلمین او تتضمن الخطة إجراءات لكیفیة تصرف

 . والمدارس رياض االطفال فيتمییز

 طفل طفل اخر هینعندما ي

 .باولیاء االمور متابعة واالتصالالن عن یمسؤول نواو المعلم نوالموظف يکون هنا

 األطفال بین الكبار يمیزاو  هیني عندما

في حال مالحظة طفل يتعرض لالنتهاك او  التبلیغ  ن عنیمسؤول ن واو المعلم الموظفون

ياض راولیاء االمور او العاملین في  سواءعلى الكل  ينطبقالتمیز من قبل البالغین . وهذا 

  .والمدارس االطفال

مسؤول بعد ذلك عن التبلیغ عن الحدث وتقديم  او المدرسة االطفالرياض او مديرة مدير

من  كل  التقارير الى المدير العام او ما يسمى مدير المنطقة وكذلك وضع خطة عمل مع

 واالخصائیة التربوية.  العاملین

 ضمان الجودة  

التوجیهیة في البلدية ، يتم وضع أهداف للعمل  والخطط في كل عام ، بناًء على المبادئ

ذا هلمتابعة ومراجعة  رياض االطفال.في  العنصري  الوقائي ضد االنتهاكات والتمییز

وكذلك االخصائیة  رياض االطفالفي  السالمةوفريق المديرة او المدير العمل يكونون 

في  العمل المنهجي للسالمةالعمل جزء من هذا  .مسؤولون عن هذاالتربوية في المنطقة 

 .رياض االطفال

 :للمبادئ التوجهیةالتعريف وفق ا 

في رياض االطفال و له عالقة مع  ز في المعاملةی  َمی  هو عندما يتعرض الطفل الى  الت:تمییزال

بالغین . تنطبق أسس التمییز عندما يمیز اليتطلب سلطة علیا لمجابهتها التمییز .أساسیات التمییز

أو الهوية الجنسیة أو التعبیر أو  الجنس بـ: الذين لهم عالقة ضد األطفال أو البالغین اآلخرين 

  أو السن. ةالجنسی النزعةالعرق أو الدين أو غیره من المعتقدات أو اإلعاقة أو 

 .باألسباب المذكورة أعاله للتمییز ولها عالقةسیئة هو معاملة  /األزعاجالتحرش

 ودفع الطفل التمییز، مثل باعالقة له  یس لهكرامة الطفل ولكن لانتهاك  يه المعاملة المهینة 

 األبعاد عن المجموعة. اوالضرب 

 


