ََ
التن ُّمر هو إن شخص يتعمد أذية شخص تاني بشكل متكرر .األذية دي ممكن تكون في صورة
عنف جسدي (ضرب أو غيره) أو لفظي (شتايم أو تريقة) أو تصرفات مش ظاهرة (زي إنه
يحسسه إنه مكروه)# .أنا_ضد_التنمر

املتنمرمش شرط يكون أقوى ً
بدنيا من الضحية ..لكنه ً
دايما بيكون في مركزقوة ..زي إن يكون
ِّ
معروف بشخخصخهته القيادية أو إم م يكونوا لالتات قداف في مدر خة جاي طا لالتة جديدة ألو
مرة .بس في نفس الوقت ،مفهش حد بهتولد متنمر ..وعادة األلفا اللي بيتنمروا على زماي طم
بيكونوا محتاجين مساعدة واحتواء ع شان نعرف نتعامل مع أ تاب وكطم الس يء.

الخناقات الصغ غغاللي الن أللال احاجة ماكن تعدي  .لكنن لدي الحنعة ماكن ايتن تت عغ غغد
لحأثللها الع بي نى احطفال نى امللى الطويل..
ماكحلال يفةقوا الخناقات ال اةين ي الحنعة:
الح عل :زك است لاف شخص ت لال أا التلكلز نى صفن ت تنن ف الشخص ةه. -الحدةار :ت تجةة ةيقن اج خناقن ا لت لدي احذى أليحم بشكل تحدةرن #أيا_ضل_الحنعة

ا

تواقف زك:
نشة –أا الت ليل ألنشة -صور أا ت وتات أا رسايل خص شخص تي غلل إذيه باةض التليقن أا
ال شهلل.
سةقن أكويت شخص ااسحخلاته ف إرسال رسايل تعيئن حصحاأله.
طفل أا تةاهق ا .ةف نى مل ي طةيق اإليتليت االشخص ةه أقن ه إيه يب ح ه صوره أا
ت وتات نه شاال يعحا ها بشكل س يء.
كل ةك تي صور َ
الح َن ُّعة نى اإليتليت أا الغ cyberbullyingاملخح فنن #أيا_ضل_الحنعة

الحنعة اإللدتلاني زّيه زك كل أيواع الحنعة ألتحصل قلام ياس (سواء نى أرض الواقع أا نى
اإليتليت) ف أغ ب الوقت.
احألحاث ألحقول إال الن أليحفةكوا نى الحنعة نلهم قلري كبللي اف الن نى الحلخل ااقف
الحنعةن أل ّ
شجع اجةك نى إن م تيعدحوش نى الحنعة الن أليشوفوه؟

كعلرسلال اتلربلال ،لتك ةار تهم ف تواكهن الغ cyberbullyingأا الحنعة نى اإليتليت تع طالألك:
ا ناقشوا ت اهم ي الحنعة نى اإليتليت ف الفصل اب ل الحعةيي ،اسع وا قصصهم اشوفواألتواكهوا املوضوع إزاك.
لو اك شفحوا ط بن نلكم أليح ةضوا ل حنعة نى اإليتليت ا واص وا ت اهم ًفورا اخلاا كل
الخطوات الن حععهم إيدم ف ضهةهم.
ا ع وا يظام ل صلاقن االل م أللال الط بن :زك إيدم قععوهم ا نينات ف م اامل يقلر يعا لاامل اني أليح ةض ل حنعةن اتعدي حولوها ملعاألقن ل ا اقت تحلة اكوايز .شجت تن.

 اة عوا الطالب ّااةاهم صوت ي بلاا ي يفعهم اغللهم ،حال تهعا كايت امللرسن اامللرسلال
تؤثةيلال ،تفي ماكن هحأثة ف طالب زك طالب زيهن

تهم إال اجةك يكويوا ارفلال إن م تعدي يط بوا تعا ل ك لو ا .ةضوا ل حنعة نى اإليتليت أا
الغ cyberbullying.لو اك شفت إال أاجةك أليح ةضوا ل تليقن أا الت ليل:

 جنب اجيف ال أا ال وم أا مةتان م تي الدعبتو ة أا املوبايل ،ةه أليشج هم أكتل إن متيشاركوش ت اك أك ماكن ألححصل لهم.

ايصحهم ب لاء إن م تايةةاش نى مل أل لةهم أا ألتدحب هم  .تقات ألحضايقهم نى اإليتليتاي ع وله أل وك.
اط ب تن م قبل تا ي ع وا أل وك ايعسحوا الةسايل يب حولك سدةيي شوت تن ا.لو الحنعة مصل تي زتايل امللرسن أا الحعةيي ،ا ك م تع امللرس أا امللرب ااط ب تنه إيه يفدةت اك إزاك املوقف يححل تي غلل تا يكوال فته إمةاج لألاجة.
ً
لو كاال الحنعة مصل تي شخص غةيب اكاال فته ت ليل نى سالتن الطفل ،ا واصل فورا تعخط يجلي الطفل ل عشوري نى .16000
ً
 اب هم تتلاقب ع  ،اسأل ي يوتهم كاال اتل إزاك كل يوم ّابلال إيك تهحم اةايعا توكوة
شان من

تعدي أك مل يح ةض ل حنعة نى اإليتليت أا الغ ،cyberbullyingشاال كلي جزم بقى ارف
أساستات ف الح اتل ت اه:
-تحقب

ط بات إضافن تي ياس تح ةفهع .

-تحب

لحل عةك تا قاأل حه صور أا ت وتات شخصتن.

لو معيت إال مل تي صحاألك أليحك م ألطةيقن ت ت حاةي أا ألتط ب ط بات غةيبن ف الشاتمط امحعال إال يكوال احكويت ألحا ه تعةاق اب اه ً
فورا بشكل تباشة ( قاأل ه أا ك عه ف
الح تفوال).

 لو أك مل اسحال صور ك أا ت وتات نك أا رساي ك بشكل ت تقبول ألالنعبالك ،ا ع هاريبورت اب غ أه ك اصحاألك لو املوضوع فته خطوري تك ا نى سالتحكن

ّ
“الحنعة اإللدتلاني أا الغ cyber bullyingاتل زك املعلس ننن دن ااملي
اط قن ااملي تعدي لتة متاي الطفل الن أليحم الحنعة تهن تي
فض دم اب وا الن أاجةكم ألت ع وه أاياليينن افهعوهم إيه زك تا ه
ماكن م وي إال يبقى نليا صحاب كحللنن ماكن أمنى إينا يكوال صحاب
ل ناس الن تححاكلال صحاب ألجلنن ا ع وا كل الن قلراا ته شاال
حأكلاا إال أاجةكم ف ألتت م ماسلال إن م تهعلال اتحبوبلال اف أتاالنن

مبدم هو اللرع الن هتحع م تي كل الةصاص"..

