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رسالة الهالي طالب االبتدائية

  
  

  ,االهالي الكرام
  

نود أن نشارآكم من خالل هذه الرسالة بالموضوع الذي بادرنا في تفعيله في المدرسة والذي يتضمن 

بوع منع العنف الجنسي والذي سيقام في االسبوع الثاني من شهر آانون الثاني حقبة من الفعاليات ضمن اس

في هذا االسبوع وآجزء من العمل الدائم في مجال المهارات الحياتية مع الطالب ). 14.1.2011-9.1.2011(

  .سيتم الترآيز على موضوع التعرف والكشف عن االيذاء الجنسي بين مجموعة االصدقاء ابناء نفس الجيل

  

ايذاء جنسي قد يكون نتيجة تعرض . لألسف الشديد ال يمر يوم دون أن نسمع عن حدوث اعتداء جنسي

في غالبية الحاالت يتم حفظ تجربة التعرض لاليذاء الجنسي االبحاث تؤآد أن . بالغ لقاصر أو قاصر لقاصر

هم غالبًا ما يفضلون مشارآة وفي بعض الحاالت التي يقرر فيها االبناء الكشف عّما تعرضوا له فان, بالسر

االصدقاء أبناء نفس الجيل الذين يقرر أصدقاءهم الكشف لهم عن على هذا الواقع يفرض علينا العمل . أصدقاءهم

  . وتذويدهم بمهارات واليات للتعامل مع هذا الكشفتعّرضهم لتحرش أو اعتداء جنسي

ابناء نفس الجيل اللذين ال يفهمون مغزى هناك أهمية آبيرة لمجموعة  الطالب ,  الطفولةفي جيل

هناك ميل , في هذه األجيال خاصة. تصرف جنسي مؤذي ويعتقدون بشكل مغلوط أن التصرف طبيعي ومقبول

من المهم التشديد هنا على شعور ضحية . لتحجيم االذى وتعريف التصرف آنوع من الفضول واللعب بين الطالب

 حتى يتمكن األوالد من تمييز التصرف المؤذ جنسيًا وفهم .الهانة والحزنالتصرف المؤذي جنسيًا الذي يتضمن ا

  .التعاطف واحترام حاجات الغير ورغباته, علينا تطوير مشاعر التفهم, شعور الضحية

  

من هنا فإن هدف المدرسة من هذا االسبوع هو العمل على تطوير مقدرة الطالب على التعرف وتمييز 

لجنسي التي يتعرض لها اصدقاءهم والتوجه بها لبالغ ذو مسؤولية في البيئة المقربة احداث التحرش واالعتداء ا

اننا نطمح ايضًا لتطوير المقدرة على فهم الفروقات ما بين االنقاذ .  بهدف وقف االيذاء والتمكن من العالجلهم

لحديث مع ابناءآم على ندعوآم بهذا لمواصلة ا. والوشاية وتذويت قيمة المسؤولية المتبادلة بين االصدقاء

ة أو العامل النفسي في المدرسة بكل تساؤل أو تخبط \ة التربوي\الموضوع ويمكنكم مشارآة المستشار

  .بالموضوع
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