
Raspberryلمؤسسةالحمایةإرشادات Pi

التعرف على اإلساءات واإلبالغ عنھا واالستجابة للتقاریر والتعامل مع عملیات كشف االساءة

Raspberryلمؤسسةالحمایةسیاسةالىباالضافةالوثیقةھذهقراءةینبغي.1 Pi.التوجیھیة،الوثیقةھذهقراءةإلىباإلضافة
دقیقة.30إلى20تستغرقوالتي،المجانيللحمایةاإللكترونيالتعلیموحدةإكمالمنالتأكدیرجى

أالشكال المختلفة من سوء المعاملة

"اإلساءة ھي انتھاك للحقوق اإلنسانیة والمدنیة للفرد من قبل أي شخص أو أشخاص آخرین." ال أسرار: وزارة الصحة.2
.2000،المتحدةبالمملكةاالجتماعیةوالرعایة

ھناك العدید من أشكال اإلساءة ، منھا:.3
a.االعتداء الجسدي
b.سوء المعاملة العاطفیة
c.إھمال
d.العنف الجنسي
e.العنف المنزلي
f.اإلساءة التمییزیة
g.اإلساءة المالیة

اإلساءة الجسدیةوالعنف المنزلي غالبا ما یتضمنیمكن أن تندرج اإلساءة في العدید من ھذه الفئات؛ على سبیل المثال ،التنمر.4
والعاطفیة.

یمكن أن ترتكب اإلساءة من قبل أي شخص، بما في ذلك البالغین إلى األطفال، ومن طفل إلى طفل، أو من بالغ إلى بالغ، ویمكن.5
أن یكون األشخاص الذین یتصرفون بشكل مسيء من جمیع الخلفیات أو مناحي الحیاة.

كیفیة التعرف على عالمات سوء المعاملة

عالمات سوء المعاملة التكون واضحة دائًما، وقد ال یخبر الطفل أو البالغ الضعیف أي شخص بما یحدث لھ..6

قد یتعرض الطفل إلساءة المعاملة إذا كان، على سبیل المثال:.7

a.متسخ، جائع، أو یرتدي مالبس غیر كافیة بصورة متكررة
b.یبدو خائفاً من أبویھ أو األوصیاء علیھ
c.كدمات شدیدة أو جروخ
d.عرض سلوك جنسي ال یبدو مناسًبا ألعمارھم
e.یترك في مواقف غیر آمنة أو بدون عنایة طبیة
f.یتعرض باستمرار لالستخفاف أو اإلھانة أو الكالم النابي أو اإلستحقار
g.نشأ في منزل یتعرض للعنف المنزلي
h.العیش مع الوالدین أو االوصیاء المتورطین في تعاطي المخدرات أو الكحول

https://static.raspberrypi.org/files/safeguarding/Raspberry-Pi-Foundation-safeguarding-policy.pdf
https://raspberrypifoundation.learnupon.com/users/sign_up


ال تغطي القائمة اعاله كل العالمات المحتملة على إساءة معاملة األطفال؛ ربما تالحظ جوانب أخرى من سلوك الطفل أو.8
الظروف التي تقلقك.

األشخاص ذوو اإلعاقة أو ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة أكثر عرضة لسوء المعاملة. كما أنھم أقل عرضة للتعرف على.9
اإلساءة أو التحدث عن أنفسھم. ھذا یعني أن مسؤولیتك للحفاظ على سالمتھم مھمة للغایة. إذا كانت لدیك أیة مخاوف ، مھما

Raspberryمؤسسةحمایةفریقمعالتواصلدائًماعلیكفیجب،صغیرةكانت Piالمشورة.علىللحصول

كیفیة التصرف على وجود عالمات أو شكوك من سوء المعاملة

Raspberryلمؤسسةنشاطأيفيیشاركماشخصبشأنبالحمایةتتعلقمخاوفلدیككانتإذا.10 Pi،إثارةعلیكفیجب
األمر على الفور مع أحد الموظفین في المكان، والذي سیرشدك إلى الخطوات التالیة المناسبة بما یتماشى مع سیاسة حمایة

المكان.

أو راسلنا عبر البرید اإللكترونيتقریر مخاوف الحمایةنموذجیرجى إكمال ھذا النموذج القصیر عبر االنترنیت.11
protection@raspberrypi.orgلتقدیمفریقناأعضاءأحدبكوسیتصلاتخذتھا.إجراءاتوأيالحظتھمالوصف

ساعة.24غضونفيالمشورة

)0(44+ساعة:24مدارعلىالھاتفعبرالدعمبخدمةاالتصالفیمكنكعاجل،بشكلماشخصإلىالتحدثتریدكنتإذا.12

ھذاأنمالحظةیرجىالعالم).فيمكانأي(من2036377112)0(44+أوفقط)المتحدة(المملكة8001337112
الخط یتم ادارتھ من قبل متحدثین باللغة اإلنجلیزیة فقط.

كیفیة الرد على مزاعم سوء المعاملة

Raspberryبمؤسسةیعملبالغشخصبشأنبالحمایةتتعلقمخاوفبشأنإخطاركأوتلقیكحالةفي.13 Piفيیشاركأو
أنشطتھا، یجب علیك:

a.الخاص بنا أو عبر البرید اإللكترونيمخاوف الحمایةنموذج تقریراالبالغ عن القلق في أقرب وقت ممكن باستخدام
safeguarding@raspberrypi.org.

b..اتخاذ جمیع التدابیر المعقولة لضمان انسحاب الشخص البالغ من أي نشاط

800)0(44+ساعة:24مدارعلىالھاتفيالدعمبخدمةاالتصالفیرجىالحمایة،بشأنعاجلةمخاوفلدیككانإذا.14

الخطھذاأنمالحظةیرجىالعالم).فيمكانأي(من2036377112)0(44+أوفقط)المتحدة(المملكة1337112
یتم ادارتھ من قبل متحدثین باللغة اإلنجلیزیة فقط.

Raspberryمؤسسةوإبالغالنشاط/الحدث/الناديفيالمشاركةعنالتوقفعلیكفیجببشأنك،مخاوفأثیرتإذا.15 Pi

Foundationاإللكترونيالبریدعبرأوبناالخاصالحمایةمخاوفتقریرنموذجعبرفوًرا
protection@raspberrypi.org.

كیف ترد على طفل أو شخص بالغ ضعیف یخبرك (یكشف) عن اإلساءة

إذا أخبرك طفل أو بالغ ضعیف بتفاصیل إساءة المعاملة أو أي شيء یثیر قلقك:.16
a.االصغاء باھتمام
b.الحصول على الحقائق
c.حاول أال تطرح األسئلة الدالة
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d.طمأنھم بأنھم لیسوا في أي مشكلة وأنھم یفعلون الشيء الصحیح بإخبارك
e.اشرح لھم أنك ستشارك ھذه المعلومات مع شخص بالغ آخر

اكتب كل ما یخبروك بھ في أسرع وقت ممكن. باسرع وقت ممكن، یجب علیك االبالغ عن مخاوفك الى الشخص المسؤول عن.17
الحمایة في المكان. سیكونون قادرین على إرشادك بشأن الخطوات التالیة، والتي ستتضمن التأكد من كتابة ما سمعتھ بأكبر قدر

ممكن من الدقة.

أو راسلنا عبر البرید اإللكترونيتقریر مخاوف الحمایةنموذجیرجى إكمال ھذا النموذج القصیر عبر اإلنترنت.18
protection@raspberrypi.orgلتقدیمفریقناأعضاءأحدبكوسیتصلاتخذتھا.إجراءاتوأيسمعتھمالوصف

ساعة.24غضونفيالمشورة

)0(44+ساعة:24مدارعلىالھاتفعبرالدعمبخدمةاالتصالفیمكنكعاجل،بشكلماشخصإلىالتحدثتریدكنتإذا.19

ھذاأنمالحظةیرجىالعالم).فيمكانأي(من2036377112)0(44+أوفقط)المتحدة(المملكة8001337112
الخط یتم ادارتھ من قبل متحدثین باللغة اإلنجلیزیة فقط.

Raspberryمؤسسةستتعاملكیف Piتقدمھاالتيالمعلوماتمع

Raspberryمؤسسةفيالمعینالحمایةقائدقبلمنالحمایةمخاوفحولالواردةالمعلوماتجمیعتسجیلسیتم.20 Pi

Foundation.التقریر.تلقيمنساعة24غضونفيللمؤسسةالتنفیذيالرئیسإبالغفسیتم،تصعیًدااألمرتطلبإذا

سنقوم بتخزین جمیع التقاریر بشكل آمن وسري..21

سیاسة السریة

سیتم احترام الخصوصیة والسریة حیثما كان ذلك ممكًنا، ولكن إذا ادى ذلك الى ان یتعرض الطفل أو الشخص البالغ الضعیف.22
للخطر أو للضرر، فإن سالمتھم ستأتي أوالً.
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