
Child Lures-Virtual Parent Letter - Arabic  

 ،عزاءاأل أولیاء األمر أو /و الوالدان السادة 

 _

 .

نتشاطر  جمیع ًا   ھدفًا مشترًكا  ألطفالنا  یتمثل في حمایتھم ووقایتھم  من جمیع األشیاء الضار ة.  وفي إطار ھذه  الغایة،  یلتزم المرشدون 
التربویون  بتقدیم دروس السالمة الشخصیة المخصصة لمنع االعتداء الجنسي. برنامج فكر أوًال وكن بأمان )™Think First & Stay Safe(  ھو برن 

امج قائم علىالب حوث یعمل على التوعیة بشأن جونب تثقیفیة محددة بشأن ال سالم ة الشخصی ة  عن  طریق الدر وس ال صفی ة التفاعلیة 
 Think First &™(  والمنشورات في قا عا ت الدراسة،   ولعب  ا الدوار وا ألنشطة  ال مقاب لة.  یتمّكن الطالب بفضل  برنامج فكر أوًال وكن بأمان

وضروري في حمایة أنفسھم من اإلساءة واالستغالل.  وقد  راجعت  لجنة من  المرشدین التربویین  البرنامج،  Stay Safe(  من تأدیة  دور فعال   
وحددت العناصر  المناسبة لتنمیة طالب  المدارس االبتدائیة، كما أعدت الدروس المرتبطة بتلك المفاھیم. 

ً  ألھمیة  ھذا الموضوع، أریدكم أن تعرفون متى وكیف قد یمكنكم معاینة المواد ومتى  سیقدم المرشدون  ھذه المعلومات إلى  صف  طفلكم.  ی ُ نظر ا
رجى

 Shawn Gooding,  Ginny Wages____على الرقم ،)e       -770  -925-  2100                         االتصال ب مرشد طفلك
c (   ______(  من1/29/21/____)date( إلى                   /1/25 21/     ) date( . وخالل أشھر       

__________February and March___)months( ، سیقدم المرشد ون التربویون لدینا دروًسا حول الوقایة والسالمة من االعتداء 
طالب الصف  الخامس من مرحلة ریاض األطفال  الجنسي لجمیع 

یمكنكم أیض ًا معرفة المزید من المعلومات عن خطط الدروس المفصلة واألبحاث الُمستند إلیھا في ھذا البرنامج عن طریق زیارة  
www.childluresprevention.com.    ی     ُر جى أن تكونون على علم بأنھ یتوافر مزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني أكثر مما ھو مستخدم  
بالفعل في مقا طعة  غ وینی ت . تشمل خط ة غوینیت : ال مفاھی م األسا سی ة الت ي  تُدر ّس في جمیع الم راحل الد راسی ة؛  ویراجع كل صف   ما تم تعلمھ 

في الصف  السابق  )الصفوف السابقة (، ثم  یُع لّم إغراءات أو حیل إضافیة. ترد التفاصیل أدناه: 

القوانین على  تساعد 
حمایة األطفال، وھناك  

 میمكنھبالغون  أشخاص 
 .مساعدك

االغراءات ھي حیل تستخدم  
 لتبعد األطفال عن البالغین
 .اآلمنین واالماكن اآلمنة

 معظمھا .الطقس مثل   الناس
 .ولكن یمكنھا التغییر  آمنة،

یمكنك استخدام جھاز  
الكمبیوتر الخاص بك  

 .الخیارات اآلمنة وتتخذ

سیة 
سا

األ
یم 

فاھ
الم

ال أحد یستطیع أن یسلب 
 .كرامتك

حتىأحد االشخاص  قد یلجأ 
التھدیدات  إلى استخدام 

 .لیخدعك
 .الغریب ھو شخص ال تعرفھ

غرائزك مساعدة في 
 .حمایتك

صف مراجعة المفاھیم األساسیة  اإلغراء بالحیوانات األلیفة  اإلغراء باالسم 
 الروضة 

الصف مراجعة المفاھیم األساسیة  اإلغراء بالمساعدة  اإلغراء بالمرح وااللعاب  اإلغراء بالمودة 
األول 

الصف مراجعة المفاھیم األساسیة  اإلغراء بالرشوة  اإلغراء بالصداقة 
 الثاني

الصف مراجعة المفاھیم األساسیة  الطوارئ في حاالت اإلغراء  اإلغراء بالسلطة  اإلغراء بالبطولة 
 الثالث

اإلنترنت  اإلغراء على 
 واإلغراء بالمخدرات 

الصف مراجعة المفاھیم األساسیة  اإلغراء بالوظیفة  اإلغراء بالغرور او الشھرة 
 الرابع

الصف المفاھیم األساسیة مراجعة  مراجعة المفاھیم األساسیة  كسر جدار الصمت  :فیدیو
الخامس

لدعم النجاح األكادیمي للطالب، والتطویر الجامعي والوظیفي،   على حٍد سواء  وافتراضیة  مباشرةخدمات التربویون ون مرشدیقدم ال
  مرشد سیطرة ال  ا تكون خارج نطاققیودً یضع  على الرغم من أھمیة السریة، فإن التعلیم االفتراضي وواالحتیاجات االجتماعیة العاطفیة.  

أوأولیاء األمور أحد الوالدین أو یتواجد االفتراضیة مشاھدین أو متلقین غیر مقصودین، إذ قد اإلرشاد التربوي  . قد تتضمن جلسات التربوي
 بالقرب منك خالل الجلسة االفتراضیة. األقارب من العائلة األشقاء أو 

م  إلى تفضیالتك ون فیھاتشیررجى كتابة مذكرة ، یُ الجنسي من االعتداء الوقایة والسالمة طفلكم في دروس   إذا كنتم تفضلون عدم مشاركة 
سیشارك  وثائق مكتوبة، أي  نتلق ما لم و .كمون لمناقشة أي مخاوف قد تنتاب مرشد. وكالعادة، یتوفر الطفلكم  )ة (إلى معلم وإرسالھا والتوقیع علیھا

 . الجنسي  من االعتداء  السالمةالوقایة وطفلكم في دروس 

 خالص التقدیر،   مع

 مدیر المدرسة 
)Principal( 

http://www.childluresprevention.com/



