______________المدرسة
خطاب ولي األمر – نتيجة التحقيق – جاني مزعوم
التحرش)
(التنمر ،المضايقات،
ّ
ولي أمر ____________________________ :رقم تعريف الطالب___________________ التاريخ________ :
هذه الرسالة إلحاطتكم عل ًما باكتمال التحقيق في بالغ حادثة التنمر ال ُمشار إلى طفلك فيها باعتباره هو المرتكب المزعوم .خلص التحقيق
إلى اآلتي:
التحرش أو التهديد .ال يلزم اتخاذ إجراء تأديبي في
_______ طفلك لم يرتكب أي سلوك تنمري و/أو لم تستوف الحادثة تعريف التنمر أو
ّ
الوقت الحالي.
_______ طفلك قام بسلوك تنمري تجاه طالب آخر .صيغت إحالة التأديب المكتبية وتمت مشاركتها مع مسؤول المبنى المختص .سيتم
توفير المعلومات اإلضافية ذات الصلة بأية إجراءات تأديبية بمعرفة مدير المدرسة أو وكيله.
يُرجى مناقشة هذا الحادث مع طفلك أو االتصال بالمدرسة إذا احتجت إلى مساعدة إضافية أو معلومات.
نشكرك على االهتمام بهذه المسألة.
توقيع المسؤول________________________________________________________ :
يُرجى مالحظة أنه تحقيقًا لمبدأ احترام حقوق الخصوصية القانونية لكل األطراف المعنيّة ،سيسمح بالوصول إلى تفاصيل هذا التحقيق فقط
وفقًا للمدى الذي يسمح به القانون.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------معلومات عامة
بحسب سياسة منع التنمر لدى ( Toledo Public School Districtمنطقة توليدو التعليمية) - JFCF-R & JFCFA ,JFCF -يمنع منعًا باتًا
التحرش أو ترهيب طالب آلخر في ملكيات المدرسة أو الحافلة المدرسية أو في أي فاعلية أو
أي شكل من أشكال المضايقات أو التنمر أو
ّ
نشاط ترعاه المدرسة .يُحظر أيضًا التنمر عبر اإلنترنت.
التعريفات:
•

•

والتحرش ،والتره يب هو عمل كتابي أو لفظي أو إلكتروني أو بدني متعمد يقوم به طالب ضد شخص آخر محدد أكثر من
التنمر،
ّ
ضررا نفسيًا أو بدنيًا لطالب آخر واتسم بالقسوة
مرة .الفعل المتعمد أيضًا يشمل العنف في أي عالقة مواعدة .السلوك الذي يسبب
َ
أو تكرر أو تف ّ
شى بما يكفي لخلق بيئة تعليمية ترهيبية أو تهديدية أو مؤذية للطالب اآلخر.
التنمر عبر اإلنترنت هو شكل من أشكال التنمر من خالل أي فعل إلكتروني .يُقصد بالفعل اإللكتروني أي فعل يتم القيام به من
خالل استخدام الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر أو جهاز النداء اآللي أو جهاز اتصال شخصي أو جهاز اتصال إلكتروني آخر.

التحرش أو الترهيب أو التنمر من خالل أي فعل إلكتروني ،يجوز إيقافه أو تأديبه بأي
وفي حالة ثبوت مسؤولية أي طالب عن المضايقات أو
ّ
طريقة أخرى بحسب سياسات مجلس اإلدارة والقانون.

