
أوقفوا كل أنواع
التحرش الجنسي اآلن

فريق اإلختصاصيين يف جمعية فيستا جاهز:

لدعم كل عائلة يف حماية أوالدها من التحرش
   و اإلعتداء الجنسي .

لتقديم اإلرشادات و النصائح بسرية مطلقة.

لتقديم العالج و املتابعة النفسية.
 

لتوجيه األهل الى املراكز املختصة.

-  التربية هي أهم سالح ملحاربة التحرش و اإلعتداء الجنسي

-  األطفال من ذوي اإلعاقة هم أكثر عرضة من غيرهم من 

    األطفال للتحرش الجنسي

-  عدم التكتم ىلع املواضيع العاطفية و الجنسية و

    مناقشتها بجدية كأي موضوع آخر. فسر للطفل ان ما حدث  

    ليس ذنبه\ها وأنت هنا لدعمه\ها ومساعدته\ها،

    وفسر أنه لن يالم ىلع ما حدث

-  يف حال مالحظة أي تصرف غريب يف سلوك ولدكم

    متابعة املوضوع جّديًا

-  تنمية ثقافة طفلك الجنسية بما يتناسب مع عمره

-  توفير األمان بشكل دائم

-  عدم السماح لألوالد أن يناموا بفراش واحد

-  الفرق بين اللمس السليم و اللمس الغير سليم 

-  ان أجسامهم ملكًا لهم  و ليس لغيرهم 

-  يمكنهم رفض كل ما يجدونه غير مريح

-  أنه يمكنهم اإلعتماد ىلع األهل و إخبارهم يف حال طلب   

    منكم أحد الكبار عدم البوح بسَر وأنهم لن يالموا ىلع ما

    قد فعله شخص آخر

بعض اإلرشادات لألهل:

لحماية األطفال و املراهقين عَلموهم:
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يف حال تعرضَك / تعرضِك ألي تحرش أو إعتداء جنسي من 

حقك التبليغ عن ذلك  و تقديم تقرير

-  أن حمايتك هي من أهم أولوياتنا

-  الشخص الذي ستبلغه سيؤمن لك الدعم و املساعدة

    بسرية تامة

-  تبليغك عن أي سوء معاملة لن يؤّدي وال يف أي حال الى   

    توقف الخدمة.

كيف؟

تذّكر 

-  إتصل ىلع الرقم الساخن                       و بّلغ

-  قّدم التبليغ بشكل شخصي يف مكتب اإلدارة الخاص

    بجمعية فيستا 

-  قم بإبالغ شخص تثق به وهو يقّدم التقرير للمعنيين 

-  قم بإرسال رسالة ىلع الخط الساخن

71 - 74 77 25

71 - 74 77 25

-  إجراء التحقيق الالزم من قبل األشخاص املعنيين يف املؤسسة

- استشارة األخصائيين املعنيين و  إتباع الخطوات  الالزمة

-  توفير الدعم  النفسي األولي
 

اإلجراءات التأديبية أو اإلدارية 

ىلع مقّدمي الخدمات اإلنسانية اإلمتثال يف جميع األوقات 
ملعايير عالية يف السلوك  يف حياتهم الشخصية واملهنية.

ال يحق ألي شخص من مقّدمي الخدمات إجبارك ىلع تأمين 
حاجة جنسية. 
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