سوء معاملة التلميذ
هل تشك بسوء معاملة التلميذ؟
إذا كنت تعمل ضمن نظام التعليم وتشك في وجود طفل يتعرض أو قد
تعرض لسوء المعاملة أو اإلهمال ،فإنك المبلّغ الملزم .إنه لمن
المطلوب منك من الناحية القانونية رفع التقرير إلى الجهة المسؤولة؛
إذ إن التقرير إلى المشرف الخاص بك ليس كافيا.



عن سوء المعاملة المزعومة والتي تحدث في مراكز رعاية
األطفال المرخصة.


من هم الملزمون باإلبالغ؟
يشمل الملزمون المهنيين ومندوبيهم في المجاالت التالية :التعليم،
والرعاية الصحية ،والخدمات االجتماعية ورعاية األطفال ،والصحة
العقلية ،والمسؤولين عن تطبيق القانون ،والخدمات اإلصالحية،
ورجال الدين.

الحماية للمبلغين
ال يمكن للمناطق المدرسية االنتقام من أي موظف يقدم تقريرا حول
سوء المعاملة المزعومة .ال يمكن للناس الذين يرفعون التقارير أن
يعاقبوا بتخفيض مراتبهم ،أو إيقاف وظيفتهم ،أو تغيير في مهمتهم .إن
هوية المبلغين سرية ويجب حمايتها.

رفع تقرير سوء معاملة تلميذ

ماذا تبلغ


االعتداء الجسدي يشمل أي إصابات جسدية مهددة أو إصابات
نفسية يتعرض لها الطفل من قبل شخص مسؤول عن رعاية
الطفل ،وبطرق غير عرضية .االعتداء الجسدي في المدرسة
يشمل استخدام القصاص الجسدي أو طرق ممنوعة.



االعتداء الجنسي يشمل أي اتصال جنسي جنحي من قبل شخص
مسؤول عن رعاية الطفل أو من قبل شخص في مركز سلطة
فوق الطفل .إن االعتداء الجنسي يشمل أيضا االعتداء الجنسي
المهدد به.



اإلهمال وهو الفشل في تزويد الطفل بالغذاء الالزم والمأوى

ينبغي أن تقدم جميع التقارير عن سوء المعاملة أو اإلهمال إلى الجهة
المسؤولة عن التحقيق في التقرير.




تقوم وكاالت الخدمات االجتماعية في المقاطعة بالتحقيق في
التقارير التي تحدث داخل البيت أو في مراكز رعاية األطفال
لدى العائالت أو ضمن بيئات مؤسسات الرعاية أو في المرافق
اإلصالحية لألحداث.

يحقق المسؤولون عن تطبيق القانون بالتقارير التي تشمل انتهاكا
لقانون جنائي.

إن لم تكن متأكدا عن كيفية أو الجهة التي ترفع إليها التقرير ،المرجو
االتصال هاتفيا  )651) 582-8546حيث نقوم بمساعدتك.

من الذي ينبغي أن تبلغ؟

تحقق إدارة مينيسوتا للتربية ( )EDMفي التقارير التي تحدث
في المدارس العامة.

تقوم إدارة مينيسوتا للخدمات االجتماعية بالتحقيق في التقارير

والملبس والرعاية الطبية ،وعدم حماية الطفل من الحاالت أو
اإلجراءات التي تهدد فعال الصحة البدنية أو العقلية للطفل عندما
تكون قادرة بشكل معقول للقيام بذلك ،وعدم توفير الرعاية
واإلشراف المناسب وبعد النظر في سن الطفل ،وقدرته العقلية،
وحالته المادية ،وبيئته ،وطول غياب الشخص الذي يوفر
الرعاية.

الصفحة 2

كيف تبلغ
 على اإلنترنت إن استمارات التبليغ والمعلومات اإلضافية متواجدة
على موقع اإلنترنت إلدارة مينيسوتا للتربية (MDE):
http://education.state.mn.us > Select School
 .Support > Student Maltreatmentأكمل االستمارة
إلكترونيا وإختر زر  Email Formعلى االستمارة إلرسالها
بواسطة البريد اإللكتروني أوتوماتيكيا إلى (.)MDE
 :Email أحفظ االستمارة الكاملة وأرسلها إلكترونيا إلى:
.mde.student-maltreatment@state.mn.us
 :Fax ارسل االستمارة الكاملة إلى الرقم .651-797-1601
 :Telephone اإلبالغ هاتفيا على الرقم الساخن للتقارير
 651-582-8546المفتوح طوال  24ساعة .في حال التبليغ
هاتفيا ،يجب عليك أن تالحق بتقرير خطي خالل مدة  72ساعة.
 :Mailأرسل االستمارة الكاملة إلىStudent Maltreatment, :
1500 Highway 36 West, Roseville, Minnesota
55113

 .4بعد ذلك تقوم ( )MDEبإحالة التحقيق إلى المسؤولين عن تطبيق
القانون وبالتالي إما تعمل بالتعاون معهم ومع المدرسة في
التحقيق ،أو تباشر في إجراء تقريرا الخاص.
 .5سوف يجري المحققون المتمرنون في إساءة المعاملة تحقيقات
وتحديد ما إذا حدثت سوء المعاملة ومن هو المسؤول عن ذلك.
قد يكون الطرف المسؤول شخصا أو منشأ (بعبارة أخرى
المدرسة) أو كالهما.
 .6يجب إعطاء محققي ( )MDEوالمسؤولين عن تطبيق القانون
الوصول إلى السجالت المدرسية التي لها صلة بذلك ،وذلك عند
الحاجة في التحقيق في سوء المعاملة .ال يمنع قانون ممارسة
البيانات لحكومة مينيسوتا المدارس من إعطاء مثل هذه
المعلومات عندما يسري التحقيق في سوء المعاملة.

التقرير النهائي


لدى إكمال التحقيق تصدر ( )MDEتحديدا إذا ما كان سوء
المعاملة قد حصل أم لم يحصل.



يجب على التقرير حماية هوية المبلغ والطالب والجاني المزعوم
والشهود.



إذا تم تحديد سوء المعاملة ،يجب توفير التحديد إلى والدي
الضحية والجاني ومديري المدارس ومجلس إدارة المدارس
ووكالة منح التراخيص المناسب إذا كان الموظف مرخصا.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

عملية التحقيق
 .1عند استالم التقرير ،يقوم موظفو برنامج سوء معاملة الطالب
بتقييم التقرير وتحديد ما إذا كان يفي بمعايير التحقيق.
 .2عندما يكون ذلك مناسبا ،سيتم إحالة التقرير إلى وكاالت أو
برامج أخرى ضمن ) ،) MDEبما في ذلك وحدة التربية
الخاصة.

إذا لم يتم تحديد سوء المعاملة ،يجب تقديم تقرير إلى والدي
الضحية المفترضة والجاني المزعوم ومديري المدارس ومجلس
إدارة المدارس.

 .3عندما تفتح ( )MDEتقريرا للتحقيق ،تقوم مباشرة بشمل
المسؤولين عن تطبيق القانون به كما هو مطلوب بموجب
القانون.
Student Maltreatment Program
1500 Highway 36 West
Roseville, Minnesota 55113
Phone: 651-582-8546
Fax: 651-797-1601
Email: mde.student-maltreatment@state.mn.us
http://education.state.mn.us > School Support > Student Maltreatment

