
 

 حمایة األطفال من 
 اللمسات غیر الالئقة

 
 أولیاء أمور الطالب أو األوصیاء الشرعیین األعزاء،

 
أن یتعلم األطفال حول قضایا اللمسات الحمیدة (الالئقة) واألخرى الخبیثة (غیر الالئقة) عند التعرض لھا في مواقف مختلفة. 

 4من بین  1نقاش ھذا الموضوع أمر ضروري لسالمة أطفالنا على الرغم من صعوبتھ البالغة. وحسب تخمینات الخبراء فأن 
بالمائة من بین جمیع األطفال قد یكونوا قد تعرضوا لألعتداء  25من بین  15أوالد صغار، و  7من بین 1فتیات صغیرات، 

بالغرباء بل أشخاص یعرفھم الطفل. وقد یكون ھؤالء من أقارب أو  لیسوامعتدین الجنسي. وانھ ألمر محزن أن یكون معظم ال
 .أصدقاء أو مقدمي الرعایة لألطفال

 
تعلم األطفال في درس الصحة بأنھ ال یتوجب على أحد لمسھم في المناطق التي تغطیھا مالبس السباحة سوى أبویھم أو طبیب 

لمسات الحمیدة والخبیثة. وسنقوم بتعلیم األطفال في درس الصحة القادم كیفیة أو ممرضة. وقد ساعدناھم على التعرف على ال
الرد والتصرف أذا قام شخص ما بلمسھم بطریقة أو في مكان غیر الئق. سیتعلم األطفال قول كلمة ال واألبتعاد عن الموقف 

 وأبالغ شخص ما تثق بھ عن ما حدث. 
 

ل كلمة "ال" أذا شعروا بأن شخص ما قام بلمسھم بطریقة غیر الئقة. الطفل الذي على األطفال أن یشعروا بالقدرة والثقة لقو
یقوم بأبالغك عن تعرضھ للمس بصورة غیر الئقة أو اإلعتداء الجنسي بحاجة الى دعمك. یمكنك أن تقول لھ على سبیل 

یكن خطأك. سأقوم لم األمر المثال، "أعرف بأنھ من الصعب علیك أن تقوم بأخباري عن ما حدث. وأریدك أن تعلم بأن 
 باإلعتناء بك ومساعدتك." علیك أنت تقوم بطمأنة الطفل بأن قیامھ بأبالغك عما حصل ھو عمل صائب.

 
أذا تنامى الى علمك  7400-324 (703)علیك األتصال بمكتب خدمات حمایة األطفال في مقاطعة فیرفاكس على الخط الساخن 

للمس بطریقة غیر الئقة. یمكنك األتصال في أي وقت من النھار أو اللیل. إن الموظفین تعرض أحد األطفال الى اإلساءة أو ا
 في مكتب خدمات حمایة األطفال مدربون على مساعدة األطفال الذین تعرضوا الى اإلساءة.

 
 شجع طفلك على التحدث الیك وطرح أي أسئلة لدیھ أو لدیھا حول ھذا الموضوع.

 
 وشكراً،

 
 

 معلمة طفلك
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