
 
 

 ولی/ سرپرست گرامی:

دراین ھفتھ، دانش آموز کالس ششم شما بعنوان بخشی ازبرنامھ آموزش تندرستی انواع مختلف سوء استفاده از 
کودک از جملھ غفلت کردن، مسائل عاطفی، سوء استفاده لفظی و جسمی و جنسی را مورد بحث قرار داده است.   

زمانیکھ احتیاج بھ کمک و یا سؤال دارند میبایست بھ چھ کسی مراجعھ کنند، و دانش آموزان مسائل مربوط بھ 
 ھمچنین اھمیت گزارش دادن موارد سؤ استفاده را آموختھ اند.

یک شکل خاص سوء استفاده از کودک کھ در فیرفکس کانتی اتفاق میافتد  قاچاق جوانان  برای سوء استفاده 
سایتھای رسانھ ھای اجتماعی جھت برقرارکردن ارتباطات و نھایتاً مالقات جنسی است.  قاچاقچیان با استفاده از

با قربانیان، خودشان را بعنوان جوانان یا کسانی کھ عالقمند بھ نوجوان ھستند معرفی میکنند.  دربعضی از 
مدارس   موارد، در اماکن عمومی مثل مراکزتجاری یا ایستگاھھای اتوبوس با دانش آموزان تماس برقرارمیکنند.

عمومی فیرفکس کانتی متعھد است کھ بھ قاچاق جنسی جوانان خاتمھ دھد و از والدین دعوت میکند رسانھ ھائی 
را کھ شامل این موضوع میباشند در این وب سایت مالحظھ کنند 

www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=af7668b7c92dchttp://(please see  
olinks below for subtitles in other languages)  و یا برای اطالعات بیشتر از وب سایت  Just Ask

Prevention کھ در این لینک امده taskprevention.com/http://jus  دیدن کنند.  اگرشما کسی را میشناسید
 با تلفن اورژانس ملی قاچاق انسان تماس بگیرید. 7888-373-888-1 کھ نیاز بھ کمک فوری دارد با شماره

واھمیت صحبت با یک  قرار دادهبحث مورد ما خانوادھھا را تشویق میکنیم کھ مسئلھ سوء استفاده ازکودک را 
.  ما امید واریم کھ این نامھ یک شروع یا ادامھ را جدی بگیرند بزرگسال مورد اعتماد چنانچھ چیزی اتفاق بیفتد

 .باشد دادن بھ برنامھ گفتگو بین دانش آموزان و والدین/سرپرستان برای کمک بھ ایمن نگاھداشتن کودکان

یا نظراتی دارید  شکرمیگردد.  لطفاً اگر سؤالشتن دانش آموزان تاز ھمکاری شما با مدارس برای امن نگاھدا 
 بدون تامل با من تماس بگیرید.

 ارادتمند،

 

 معلم کالس

 

 والدین (عربی) -فریب خورده 
s_video_viewer.php?viewnode=447a3df69435dhttp://www.ebmcdn.net/fcps/fcp 

 

 والدین (ویتنامی) -فریب خورده 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=3fcbba946ee10 

 

 (کره ای)والدین  -فریب خورده 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=520731b4fc1cb 

 

 والدین (اسپانیش) -فریب خورده 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=343e61b1f3f20 
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