
 وزارة التعليم في ماين 

 ماينقانون لحظر التنّمر والتنّمر اإللكتروني في مدارس 

 سياسة نموذجية

 JICK-E1 –نموذج اإلبالغ 

61/52 7atfarD   mluubgni /np Rby 1yluubgni C dl12gni ll1B BCBmRR 1 

 

 نموذج اإلبالغ عن تنّمر وتنّمر إلكتروني
 

التنّمر أو التنّمر المشتبه به يمكن اإلبالغ عنه شخصياً أو كتابةً )يمكن القيام بذلك بطريقة ال تُفصح عن هوية الشخص 

 الُمبَلِّّغ( إلى طاقم المدرسة. 

 المدرسة المعيّن أو المكتب اإلداري.بعد تعبئة هذا النموذج، أو عند التزويد بتقرير شفهي، أرسله إلى طاقم 
 

 اإلبالغ عن حادث التنّمر المزعوم: _______________________تاريخ 

 

الشخص )األشخاص( الذي يُبلغ عن حادث )حوادث( التنّمر )هذا اختياري، وذلك ألن التقارير يمكن أن تُرفع دون اإلفصاح عن 

 _______________الطاقم، المدربين الرياضيين والمرشدين(: ____ الهوية(، باستثناء عند اإلبالغ عن حادث بواسطة

 

الشخص )األشخاص( الذي يقوم بتعبئة هذا النموذج )إذا كان غير الشخص المدرج أعاله ويتم اإلبالغ بطريقة تُفصح عن 

 _____________الهوية(: ____________

 

 وصي  جدaجدة  والدaوالدة طالب  الشخص الذي يقوم باإلبالغ هو:

 ص آخر ___________________خش مرشد  مدرب رياضي طاقم المدرسة

 

 معلومات االتصال للشخص الذي يقوم باإلبالغ )اختياري(:

                                                        ___________________)         ( رقم الهاتف المحمول:   )       (                            رقم هاتف المنزل أو العمل: 

                                      عنوان البريد اإللكتروني:________________________________

 عنوان المنزل: __________________________________________________

 

 التفاصيل 
 

 يُعتَقَد أنه تعرض للتنّمر: _________________________________اسم الطالب )الطالب( الذي 

 

 __________________________اسم الطالب )الطالب( أو البالغ )البالغين( الذي يُدََّعى أنه قام بالتنّمر: ________

 

 ________________________________التاريخ )التواريخ(: _________________________________

 الوقت )األوقات(aالوقت )األوقات( من يوم الحادث: ____________________________________________

 موقع )مواقع( الحادث:  _________________________________________

 

 ال    نعم      هل كان هناك أي شهود؟  

 الشهود؟هل يُسَمح لطاقم المدرسة الذي يجري التحقيق االتصال بهؤالء 

       نعم    ال 

إذا كان يُسَمح بذلك، فيرجى ذكر أسماء الشهود كي يتم االتصال بهم خالل التحقيق: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 يرجى وصف الحادث )الحوادث( وتضمين أي وثائق داعمة: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 )استخدم صفحات إضافية، إذا اقتضى األمر(

 

 

 

 إنني أقر وأوافق على أن المعلومات في هذا النموذج دقيقة وصحيحة على خير ما أعلم وما أعتقد.

 

 ____ ________التاريخ:  _______        _________________________________

      توقيع الشخص الذي يقوم باإلبالغ )اختياري(:

 

****************************************************************************** 

 

 التاريخ:  _____________  تم االستالم من قبل:  _________________________ 

  __________________________المنصبaاللقب:  _

 

  ____________نسخة إلى مدير المدرسة بتاريخ: ______

 التاريخ             

 

 التاريخ: ____________      تم استالم نسخة: _____________________________   

 توقيع مدير المدرسة   

 

 نسخة إلى مراقب المدارس بتاريخ: _______________

 التاريخ            

 

 تم استالم نسخة: ______________________________        التاريخ: ____________

 توقيع مراقب المدارس

 

 


