أخبر مدرستك /قُم بعمل تقرير
(استمارة الشكوى /اإلبالغ)
التمييز و /أو المضايقات و /أو الترهيب و /أو التن ّمر (تعليمات المستشار )A-832
أو التحرش الجنسي (تعليمات المستشار )A-831
يرجى تضمين أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الحادث الذي تبلغ عنه .إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو لديك أسئلة حول هذه االستمارة ،فيرجى
التحدث مع مسؤول منع التحرش الجنسي ( )SHPفي مدرستك أو مسؤول االحترام للجميع (.)RFA

اسمك (الشخص الذي يقوم بملء هذه االستمارة):

ماذا حدث
يرجى وصف ما حدث ،وإخبارنا بقدر ما تعرفه بوضوح وبأكبر قدر ممكن من التفاصيل (استخدم صفحات إضافية إذا لزم األمر):

)T&I 33175 Student Complaint Reporting Form fillable 09132021 (Arabic

اسم (أسماء) التالميذ المتورطين:

متى (ما التاريخ والوقت (األوقات) حدث هذا ،إذا كنت تعلم)؟

أين حدث هذا (إذا كنت تعلم)؟

هل حدث ذلك عبر اإلنترنت أو إلكترونيا (مثل الهاتف المحمول أو أي جهاز السلكي محمول آخر ،أو جهاز كمبيوتر /جهاز آخر ،أو بريد
إلكتروني ،أو وسائط اجتماعية ،أو مدونات ،أو رسائل نصية ،أو تطبيقات ،أو غرف دردشة ،أو أنظمة ألعاب)؟

□

نعم

□

ال

إذا أجبت بنعم ،أين؟

الشهود
يرجى إدراج أسماء أي شخص آخر شاهد الحاد أو قد يكون لديه معلومات حول الحادث ،أو على علم بما حدث:
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اسم مدرستك:

الحي الذي تقع فيه مدرستك:

سبب تقديم هذا البالغ
 .1فعل تلميذ(ة) آخر شيئا ما لي /لطفلي ،والذي أعتقد أنه (حدد كل ما ينطبق):

□
□ مضايقة و /أو ترهيب و  /أو تن ّمر
□ تحرش جنسي.
تمييز

 .2رأيت أو سمعت عن تلميذ(ة) فعل شيئا لتلميذ(ة) آخر (ليس لي /لطفلي) ،وأعتقد أنه كان (حدد كل ما ينطبق):

□
□ مضايقة و /أو ترهيب و  /أو تن ّمر
□ تحرشا جنسيا.
تمييزا
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 .3إذا كنت تعتقد أن الحادث كان قائما على التحيز أو كان له عالقة بالتمييز ،فحدد نوع (أنواع) التحيز /التمييز الذي تعتقد أن الحادث
كان يمثله (حدد كل ما ينطبق):















اللون
العرق
العقيدة
الديانة
اإلعاقة
االنتقام (بسبب الشكوى)
الخلفية اإلثنية
الوزن
األصل القومي
وضع المواطنة /الهجرة
النوع االجتماعي
الهوية الجنسانية
التعبير عن النوع االجتماعي
التوجّه الجنسي

 .4هل أخبرت أي شخص بالغ يعمل في مدرستك /في إدارة التعليم عن هذا؟

□

نعم

□

ال

ْ
من؟

متى؟

التوقيع:

التاريخ:
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