
 
 

 أولیاء أمور الطالب/األوصیاء الشرعیون األعزاء:

تم بحث مواضیع متنوعة في صف أبنك/أبنتك في المرحلة الدراسیة السادسة تناولت األنواع المختلفة لالساءة الى 
سبوع. التربیة الصحیة لھذا اال االعتداء الجنسي في مادةشمل االھمال، االساءة العاطفیة واللفظیة والبدنیة واالطفال لت

طرح تي یلجأون الیھا لطلب المساعدة ووقد تعرف الطالب على التعاریف الالزمة في ھذا المجال، والجھة ال
 االستفسارات وأھمیة التبلیغ عن حاالت التعرض لالساءة.

اھقین إلغراض المرأحدى األشكال الخاصة بإستغالل األطفال والتي تحدث في مقاطعة فیرفاكس ھي االتجار ب
یستخدم األشخاص المتاجرون لھذه األغراض مواقع التواصل االجتماعي لعرض تجارتھم على االستغالل الجنسي. 

في بعض الحاالت، تتم ولقاء ضحایاھم في نھایة المطاف. وأساس أنھم مراھقین أو شباب مھتمین إلقامة عالقة 
تلتزم مدارس مقاطعة التسوق أو أماكن توقف الحافالت. مثل مراكز محاولة االقتراب من الطالب في األماكن العامة 

تدعو اآلباء لمشاھدة وسائل اھقین الغراض االستغالل الجنسي وفیرفاكس الحكومیة بإنھاء عملیة االتجار بالمر
 االعالم التي تتناول ھذا الموضوع على الموقع 

 http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=af7668b7c92dc  یرجى)
ط (فق Just Ask Preventionأوزیارة موقع الدخول على الروابط أدناه لغرض عرض الترجمة بلغات أخرى) 

المزید من المعلومات. إذا كنت للحصول على  /http://justaskprevention.comأطلب الوقایة) على الموقع 
لى ر عن والخاص بمكافحة اإلتجار بالبشالخط الساخب مساعدة عاجلة، یرجى االتصال شخصاً ما بحاجة الىتعرف 

 .7888-373-888-1 الرقم

موثوق بھ في حال حدوث  أھمیة التحدث مع شخصقشة موضوع االساءة الى االطفال ونحن نشجع األسر على منا
أولیاء األمور/األوصیاء مواصلة لحوار مستمر بین الطالب ونأمل بإن تكون ھذه الرسالة ھي بدایة أو  شيء.

 الشرعیون للمساعدة في المحافظة على سالمة األطفال.

یرجى عدم التردد في اإلتصال بي في حال وجود أي في المحافظة على سالمة الطالب.  نشكر مشاركتكم المدرسة 
 أسئلة لدیكم.

 المخلصة،

 

 معلمة الصف

 
 اللغة العربیة)امور الطالب (أولیاء  –Trickedفیلم المخدوع  

ww.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=447a3df69435dhttp://w 
 

 )اللغة الفیتنامیة( الطالب امور أولیاء –Tricked المخدوع فیلم
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=3fcbba946ee10 

 
 )الكوریة اللغة( الطالب امور أولیاء –Tricked المخدوع فیلم

http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=520731b4fc1cb 
 

 )سبانیةإلا اللغة( الطالب امور أولیاء –Tricked المخدوع فیلم
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=343e61b1f3f20 
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