
 
       

 
 أولیاء أمور الطالب/األوصیاء الشرعیون األعزاء:

قد أطلع وتباحث أبنك الطالب في المرحلة الدراسیة التاسعة موضوع العنف الجنسي في حصة التربیة الصحیة لھذا الیوم. 
ة إذا كانوا دالطالب على الطرق المختلفة المستخدمة في العنف الجنسي والطرق الكفیلة بمنعھ وكیفیة الحصول على المساع

یشمل العنف الجنسي االغتصاب، االغتصاب أثناء المواعدة، التحرش الجنسي من قبل المحارم،  أنفسھم أحد ضحایاه.
قشة تم التركیز خالل المنااھقین إلغراض االستغالل الجنسي. االتجار بالمرجنسي والتحّرش الجنسي، عصابات االعتداء ال

تم مناقشة العدید من المواضیع بضمنھا قواعد السالمة عند یقع نتیجة ذنب أقترفتھ الضحیة.  على ان العنف الجنسي لم
ب التي األسالیالشخصیة، واالغواءات وات استخدام مواقع التواصل االجتماعي مثل فیسبوك، تویتر، المحافظة على المعلوم

 یلجأ الیھا المحتالون على شبكة االنترنت إلصطیاد ضحایاھم.

یستخدم األشخاص اھقین إلغراض االستغالل الجنسي. ومن المخاوف المتزایدة في مقاطعة فیرفاكس ھو االتجار بالمر
ولقاء ھم مراھقین أو شباب مھتمین بإقامة عالقة المتاجرون لھذه األغراض مواقع التواصل االجتماعي على أساس أن

في مراكز التسوق كما یعمد األشخاص المتاجرون لھذه األغراض على إستدراج الشباب ضحایاھم في نھایة المطاف. 
اھقین الغراض االستغالل الجنسي تلتزم مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بإنھاء عملیة االتجار بالمرومحطات المترو. 

 تدعو أولیاء أمور الطالب لمشاھدة وسائل االعالم التي تتناول ھذا الموضوع على الموقع و
 http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=af7668b7c92dc )اإلطالع یرجى 

أطلب الوقایة)  (فقط Just Ask Preventionأو قم بزیارة موقع  )أخرى بلغات ترجمة على للحصول أدناه الروابط على
إذا كنت تعرف إن شخصاً ما بحاجة الى الحصول على مساعدة . http://justaskprevention.com  على الرابط التالي

 .7888-373-888-1 ة، یرجى االتصال بالخط الوطني الساخن للتبلیغ عن حاالت اإلتجار بالبشر على الرقمعاجل

 ياألشكال األخرى المستخدمة فاھقین إلغراض االستغالل الجنسي ونحن نشجعكم على مناقشة مواضیع مثل االتجار بالمر 
یاء أولمواصلة لحوار مستمر بین الطالب وسالة ھي بدایة أو نحن نأمل بإن تكون ھذه الرالب. العنف الجنسي مع أبنك الط

 األمور/األوصیاء الشرعیون للمساعدة في المحافظة على سالمة األطفال.

یرجى عدم التردد في اإلتصال بي في حال  رسة في الحفاظ على سالمة الطالب.نشكركم على تفھمكم ومشاركتكم المد 
 .وجود أي أسئلة أو أستفسارات لدیكم

 المخلصة،

 

 معلمة التربیة الصحیة

 بیة)العر باللغة ( الطالب أمور ألولیاء خصصم - Tricked المخدوع 
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=447a3df69435d 

  )الفیتنامیة باللغة( الطالب أمور ألولیاء مخصص -Trickedوع المخد
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=3fcbba946ee10 

   یة)الكور باللغة( الطالب أمور ألولیاء مخصص -Tricked المخدوع
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=520731b4fc1cb 

  نیة)األسبا باللغة( الطالب أمور ألولیاء مخصص -Tricked المخدوع
http://www.ebmcdn.net/fcps/fcps_video_viewer.php?viewnode=343e61b1f3f20 
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