منطقت مدارس ادمـــونــدز
استمارة تبليغ عن المضايقاث والترهيب والبلطجت
يرجي الوالحظت :لن يتن اتخار اى اجراء تأديبي ضذ الوعتذى الوزعوم استناداَ فقط
علي البالغ هن الوجهول
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EDMONDS

SCHOOL
DISTRICT

المعتدى\المعتدون_______________________________________________________________________________________ :
الطالب المستهدف_ ______________________________________________________________________________________ :
الشخص المبلغ (اختيارى)____________________________________________________________________________________ :
عنوان البريد االلكترونى الخاص بك (اختيارى)_________________________________________________________________________:
رقم الهاتف الخاص بك (اختيارى)_________________________________________________:تاريخ اليوم ________________________
اسم الشخص البالغ بالمدرسة الذى تم االتصال به\بها بالفعل (ان وجد)__________________________________________________________ :
ما هى التواريخ التى وقع فيها الحدث\الحوادث (ان كان معروفا)_____________________________________________________________ :

اين وقع الحدث\الحوادث؟ اشر علي كل ها ينطبق.
□

صف الدراسة

□
□
□ غرفة الغذاء
الممرات

الحمامات

آخر (الرجاء التوضيح):

□ غرف تغيير المالبس

□ اتوبيس المدرسة

□ حقل الرياضة

□

□ ساحة اللعب

□ المحمول

□

موقف السيارات

االنترنت

□ نشاط اثناء الدراسة

□

خارج ممتلكات المدرسة

□ فى الطريق من والى المدرسة

______________________________________________________________________________________

الرجاء التأشير على المربع الذى يصف ما فعله البلطجى؟ اشر على كل ما ينطبق.

 ضرب او ركل او دفع او بصق او سحب شعراو القاء شىْ على طالب
 جلب شخص آخر لضرب او اذاء الطالب
 تهييج او شتائم او القاء تعليق انتقادى او تهديد شخصيا او بالهاتف او بالبريد االلكترونى  ..الخ
 انزال من شأن الطالب وجعله هدفا للن كات
 توجيه ايماءات وقحة و\ او تهديد
 استبعاد او رفض الطالب
 تخويف الطالب او المطالبة بالمال او االستغالل
 نشر الشائعات الضارة او ال قيل والقال
 البلطجة عن طريق (المكالمات الهاتفيه ،الرسائل النصية ،البريد االلكترونى ،شبكة االنترنت ،الخ)
 آخــــــر
اذا اخترت آخر ،الرجاء التوضيح________________________________________________________________________________
لماذا تعتقد ان المضايقات او التخويف او الترهيب وقع؟ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
هل هناك اى شهود؟

 نعن 

ال

اذا االجابة بنعم ،الرجاء تقديم اسمائهم____________________________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________________________________ _
الرجاء اكوال االستوارة في الجانب 2
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هل نتجت اى اصابة بدنية جراء هذا الحدث؟



نعن



HR 160

ال

اذا كانت االجابة بنعم ،يرجى التوضيح؟_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

هل تغيب الطالب المستهدف من المدرسة كنتيجة لهذا الحدث؟

 نعم



ال

اذا كانت االجابة بنعم ،يرجى التوضيح؟ ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

هل هنال معلومات اضافية؟____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

نشكركم على ابالغــــــكم
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