
 

ي كومفوكس هلسن 
بورج جإىل كل طالب ف   

ام و استحصل عىل  بالطمأنينة الشعور إلحتر  
ي كومفوكس هلسنجبورج 

 عندما تدرس ف 

. ستشعر بالطمأنينة   

 

 

ام و الجميع يحتاج إىل انحن جميعا مختلفون, لكن  إلهتمام. اإلحتر  

تميت   ضد أي شخص. بالاليسمح   

 .  اليسمح ألي شخص أن يعاملك بتميت  

 

 

المدارس وطالبها معاملة أي شخص بسوء بسبب:  ي   فظاليسمح لمو   
عىل سبيل المثال أن تتم معاملة شخص بسوء -جنس لا. 1  

. أةألنه رجل أو ألنها إمر    

ي حال معاملة شخص بسوء بسبب أن هذا   –لتعبت  الهوية الجنسية )المتحولي   جنسيا( أو ا. 2
ف 

شعر أو ماشابه اليعتتر طبيعي لرجل أو إلمرأة. مكياج )ميك أب(, قصة لشخص عليه مالبس,  ا  

ي ا. 3
عرقية  أن يقوم شخص بمعاملة شخص أخر بسوء بسبب إنتماءه إىل مجموعة   – إلنتماء العرفر

 خاصة. 

. أن تتم معاملة شخص بسوء بسبب إنتماءه لديانة ما  –الديانات والمعتقدات . 4  

أن هذا الشخص اليسمع أو اليرى. أن يقوم شخص بمعاملة شخص أخر بسوء بسبب  –لعجز  ا. 5  

أن يقوم شخص بمعاملة شخص أخر بسوء ألن ذلك عىل سبيل المثال مثىلي   –لتوجه الجنسي ا. 6
 الجنس. 

. عىل سبيل المثال  السن أن يقوم شخص بمعاملة شخص أخر بسوء ألنه مسن او صغت   –. العمر 7
. السن صغت   أن اليسمح لشخص بالحصول عىل عمل ألنه  

 

 

 



 

 

 سنقوم بمعاملة الجميع بالتساوي 
ام إن كنت مسن )كبت  السن( أو صغت  السن.   أنت ستحصل عىل نفس اإلحتر

( ال )إن كنت متدين او   

. (ال ) أو إن كان لديك عجز أو   
 

ام بعض ومن المقبول أن نكون مختلفي     عندما نقوم بإحتر

حينها نستطيع التعلم من بعض.    

ا الذي يفكروا به. يسمح للجميع أن يقولوا مايحبوه وم  

 

ء إليكء يحب أن التسي  إىل أي شخص واليجوز ألحد أن يسي  
 اليسمح لك نشر الشائعات,

ي منصات التواصل 
,اكتابة الرسائل المغرضة ف  إلجتماعي  

ب أو تهديد أحد.   ض 

 

ء لطالب ما  اليسمح للمعلم والمدير أن يسي
ي كومفوكس هلسنجبورج سيعملوا عىل 

تأمي   بيئة طمأنينة كل الذين يعملوا ف   

حيث فيها اليعامل أي شخص بسوء او تميت   أو بطريقة مسيئة.    

 

إساءة فيجب عليك التكلم عن ذلك إن أحسست بأنك تعامل بتميي   أو   
 إن قام شخص بمعاملتك بسوء فستقوم بإخبار معلمك / معلمتك. 

ي المدرسة أي 
ا. ضستقوم بالتكلم مع مديرك ف   

 

ي  
كومفوكس هلسنجبورج يتكلمون مع الطالب المعنيي   )المتواجدين(. الموضفي   ف   

 يقوم المدير بعمل خطة لكيفية تحسي   الوضع ويقوم كذلك بمتابعة رسيان الخطة. 

ي المدرس
ة يوجد قواني   اخرى مهمة ف   

طةتقوم المدرسة ب.              عن كافة الجرائم.  تبليغ الشر  

ي تلك البيئة.                 . 
تقوم المدرسة بتبليغ مصلحة بيئة العمل عن أي مخاطر ف   



 

تعمل كومفوكس هلسنجبورج بعدة طرق لكي يكونوا الطالب مرتاحي    
 وبوضع جيد

. )الدراسة( الطالب عند بداية الدورة التعليمية جميعتقوم المدرسة بإعطاء تلك الخطة إىل   

ي المراحل الطالب الذين يدرسوا دورا 
إلبتدائية والمتوسطة وكذلك الثانوية  ات )كورسات( ف 

. ا) ي إلعدادية( يمكنهم مقابلة مسؤوىلي التنسيق الطالبر  

ي يعملوا من أجل راحة الطالب  مسؤوىلي التنسيق الطالبر

ي المدرسة.  
ولكي يشعروا بالطمأنينة ف   

 

النشاطات الخاصة كل سنة تقوم كومفوكس هلسنجبورج بعمل بعض 
راحة الطالب ولكي يشعروا بطمأنينة. من أجل   

ستقوم كومفوكس هلسنجبورج ب :   2021سنة    

ي المدرسة        . 
التكلم مع الطالب عن االمور الجيدة ف   

ومالذي يمكن أن يصبح أفضل.            

ي هلسنجبورج لكي يشعر       . 
القيام بنشاطات ف   

طالب االس أف إي بالطمأنينة.            

كتابة المخطط باللغة السويدية السهلة          .   

وعمل فيلم عن المخطط باللغة العربية.            
 

 

 عندما تقوم المدرسة والطالب بالعمل من أجل راحة الجميع

ام فسنستطيع الحصول عىل بيئة مدرساوالحصول عىل  ة أمنة. يإلحتر  
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