
 

 

  6-1الصف – الفتة اإلعالنات 

مرحبًا يا 

 أطفال!
أنتم بوصفكم كاألطفال يحق لكم أن تشعروا باألمان و الفرح. 

اليستطيع أي أحد أن يضربوكم أو يقوم بعمل يؤدي إلى أن 

تشعروا بعدم الراحة. يجب أن يقوم والديكم أو الذين يعيشون 

 معكم برعايتكم و يعتنوا بكم. 

 

 لةلو عندكم المشك

هناك عدة أسباب يمكنها أن تسبب اإلزعاج لألطفال. و ربما أن 

تكون أنتم أنفسكم محزونًا أو قلقًا، أو الكبار الذين يعتنون 

بكم ال ينتبهون لكم قدر ما يلزم. ربما سبب إزعاج الكبار هو 

اإلضطراب، القلق، تعاطي الكحول و المخدرات، فقدان الفلوس. و 

ألشخاص الذين تعروفنهم أو تتكلمون ربما يكون السبب هو أن ا

 معهم عبر اإلنترنت يسببون لكم اإلزعاج.

 

إذا أنتم يا أحبائي تشعرون بعدم الطمأنينة، إعلموا أنه 

الذنب لكم. لكم الحق أن تكونوا فرحين. هناك كثير من األشخاص 

 و يمكنكم أن تطلبوا منهم المساعدة!

 

 ؟و ممن تستطيعون أن تطلبوا المساعدة

و ليس بإمكانكم أن تطلبوا  ن تحتاجون إلى المساعدةو إ

و  آخرونالمساعدة من والديكم و أقرابائكم األخرى، هناك كبار 

 .يمكنكم أن تتكلموا معهم

 

 المدرسة

إذا تكون المدرسة مفتوحة، يستطيعون أن تتحدثوا مع المعلم 

الذين يكونون في موضع ثقتكم، في خرون أو مع أي الكبار اال

 المدرسة.

 

 الخدمات اإلجتماعية 

الخدمات اإلجتماعية متوفرة لدي جميع األطفال و تساعدهم أن 

يكونوا الفرحين و السعداء. و أنهم يتكلمون دائمًا مع األطفال 

الذين يعانون من المشاكل و يساعدونهم و لو تريدون أن 



تحصلوا على المزيد من المعلومات حيال هذه الخدمات، راجعوا 

  www.kollpasoc.se هذا الموقع:إلى 

 

 85 880-0485و بإمكانكم أن تتصلوا بهذا الرقم طوال اليوم: 

)خدمات الطوارئ  Sydostjourenو يمكنم أن تتصلوا بـ 

 00 39 45-020: اإلجتماعية(

 

 الشرطة

ونهم إتصلوا لو تشعر بالخطر حيال نفسك أو األشخاص الذين يعرف

 112بالشرطة عبر هذا الرقم: 

 

 األنظمة المتطوعة

هناك كثير من األنظمة التي تساعدون األطفال، و بإمكانكم أن 

 تطلبوا منهم المساعدة بشكل غير محسوس، و من هذه األنظمة:

 BRIS – حقوق األطفال في المجتمع www.bris.se 

 nenRädda Bar – طفالأنقذوا األ www.raddabarnen.se 

 

مخلصكم، من قبل المدرسة و الخدمات 

 اإلجتماعية في المنطقة البلدية بوركهلم!

http://www.kollpasoc.se/
http://www.bris.se/
http://www.raddabarnen.se/

