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ما هى المشكلة؟
 يتسبب كل عام ماليين الشباب في المدارس والمجتمعات في جميع أنحاء
 الواليات المتحدة في إلحاق األذى بأنفسهم وبغيرهم عبر وسائل التواصل

 الرقمية، والوسائل المادية، واللفظية. ويُمكن أن تتسبب مثل هذه السلوكيات
 في تعرض الشباب لصدمة عاطفية وإصابة جسدية، و/أو مشكالت صحية أو

 عقلية، و/أو مشكالت تتعلق بالتوتر أو القلق، و/أو الشعور بعدم األمان. وغالبًا
.ما تكون حصيلة ذلك هو إيذاء النفس، أو االنتحار، أو ارتكاب جريمة قتل



ما الحل؟
 على تعليم الشباب والكبار”Safe2Say Something“  يعمل نظام اإلبالغ بهوية مجهولة

 كيفية التعرف على اإلشارات والعالمات التحذيرية، خاصة على وسائل التواصل االجتماعي
 الخاصة باألفراد الذين قد يشكلون تهديًدا ألنفسهم أو اآلخرين ومساعدتهم على التعامل مع ذلك

.قبل فوات األوان

 يوفر تطبيقًا، وموقع ويب، وخًطا هاتفيًا ساخنًا إلدارة األزمات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع للشباب
والكبار لتقديم معلومات بهوية مجهولة

 يوفر التدريب على كيفية التعرف على إشارات السلوكيات الُمعِرضة للخطر وعالماتها - خاصة على وسائل
التواصل االجتماعي

 يعمل على التعامل بجدية مع كل إشارة وعالمة؛ فهو يوفر حلواًل سريعة للحصول على المساعدة من خالل
التحدث إلى شخص بالغ موثوق به



الحقائق
 عند حدوث غالبية هذه التصرفات، يكون الشباب والكبار شهوًدا على
 التهديدات، أو اإلشارات، أو العالمات التحذيرية - خاصة على وسائل

 التواصل االجتماعي- لكنهم ال يقومون باإلبالغ أو التدخل لمساعدة
:الشباب المعرضين للخطر. وفي الواقع

 ما يقرب من مليون طالب أمريكي قد أبلغوا عن تعرضهم
 للمضايقات، أو التهديدات أو الخضوع إلى أشكال أخرى من

]التسلط عبر اإلنترنت]2

 من مطلقي النيران في المدارس يُخبرون شخًصا ما عن 80%
]خططهم العنيفة. بينما يُخبر %59 أكثر من شخص واحد]3

 من األشخاص الذين ينتحرون تماًما يُخبرون شخًصا ما 70%
]بخططهم أو يُقدمون بعض العالمات التحذيرية األخرى]4

 توصلت إحدى الدارسات الوطنية إلى أن %37 من التهديدات
 بالعنف، والتنمر، وما إلى ذلك تم إرسالها إلكترونيًا بينما تنتشر

]%28 منها عبر وسائل التواصل االجتماعي]5

األسباب
 هناك العديد من األسباب التي تجعل الشباب والكبار يصمتون

:عندما يرون إشارة أو عالمة تحذيرية. فهم

 ال يُدركون أو يعرفون كيفية التعرف على اإلشارات
والعالمات التحذيرية للسلوك الُمعِرض للخطر

 ال يُصدقون أن التهديد قد يكون حقيقيًا ألنهم “لن يقولوا ذلك
“علنًا إذا كانوا يقصدونه

 ال يرغبون في تسميتهم، أو وصمهم، أو ربما تهديدهم
“جسديًا باعتبارهم “مخبرين

 ال يعرفون من يخبرون أو “يعتقدون أنه ال يمكن فعل أي
“شيء للمساعدة على أي حال

 ال يظنون أنهم بحاجة إلى فعل ذلك ألن شخًصا آخر
سيتصرف بداًل عنهم

الخطوة األولى
 إرسال أي معلومة بهوية مجهولة من خالل

اإلبالغ عبر الخط الساخن

استخدام موقع الويب

استخدام تطبيق الهاتف
 والتي تعمل بنظام Apple المتوفر ألجهزة

Android التشغيل

1-844-SAF2SAY

www.safe2saypa.org

الخطوة الثانية
 يتلقى مركز األزمات جميع البالغات

 والمعلومات على مدار الساعة يوميًا طوال أيام
األسبوع

 يتلقى ُمحلل مركز البيانات معلومات اإلفادة
ويستعرضها

 ي تم فرز األشخاص المعرضين للضرر
 وتصنيفهم إما أشخاًصا حياتهم آمنة أو غير آمنة

ي تم إرسال اإلفادة إلى مسؤولي
 المدرسة ومسؤولي إنفاذ القانون

 (حسب الحاجة)
 عبر رسالة نصية، و/أو رسالة  لكترونية و/أو 

مكالمة هاتفية في غضون ثواٍن
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الخطوة الثالثة
 يتدخل مسؤولو المدارس وإنفاذ القانون

(ويساعدون الفرد )األفراد

 يعمل مسؤولو المدرسة وإنفاذ القانون )حسب
  الحاجة( فوًرا على التحقيق مع األفراد المبلغ

 عن تعرضهم للخطر وتقييمهم والتدخل
لمساعدتهم

 يتلقى األفراد الُمعرضون للخطر المساعدة التي
 يحتاجونها قبل أن يصلوا إلى درجة إيذاء أنفسهم

أو اآلخرين

يعمل مسؤولو المدرسة على
اإلبالغ عن النتائج التي توصلوا إليها

Safe2Say Something على منصة
وتصفية المعلومات، وضمان المساءلة

.عن كل معلومة مقدمة
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كيف تعمل



كيف يتم الحفاظ على استمرار عمل البرنامج؟
:من خالل ما يلي Safe2Say Something يُمكن المحافظة على برنامج

 في نادي اتفاق الطالب ضد العنف في كل مكان Safe2Say Something تضمين
)SAVE( أو نادي “Promise Club“ أو نادي الطالب الحالي بهدف تمكين الطالب من 

نشر هذا البرنامج والحفاظ على مستوى عاٍل من الوعي في المدارس

 تنفيذ أسابيع دعوة للعمل، وتقديم الدورات التدريبية التنشيطية والدعم المستمر لحشد طالب
Safe2Say Something المدارس وأندية الطالب حول برنامج

 توفير وسائل تعليمية، وملصقات - ومواد توعية وما إلى ذلك داخل المدرسة دون تكلفة لتذكير
الطالب بالتطبيق، والموقع وخط الهاتف الساخن المتوفر على مدار الساعة طوال أيام األسبوع

 من طالب المدارس الثانوية يتعرضون للتنمر عبر مواقع
.]اإلنترنت في والية بنسلفانيا كل عام ]6 17.3%



 SAFE2SAY SOMETHING السبب في أن برنامج
...سيكون ناجًحا

 تثقيف الطالب، والمعلمين، واإلداريين حول كيفية التعرف على إشارات األفراد الذين قد يكونون معرضين
لخطر إيذاء أنفسهم أو إيذاء اآلخرين وعالماتهم

التدخل العاجل قبل حدوث المأساة بفترة كبيرة، ومنع العنف بصورة حقيقة

تعزيز ثقافة “التدخل اإليجابي“، والتفاعل حيث يحصل الطالب المعرضون للخطر على المساعدة

 تقليل حاالت العنف، واالنتحار، وإيذاء النفس، والتنمر، وتعاطي المخدرات وغير ذلك من السلوكيات
والتصرفات الُمعِرضة للخطر

 الحد من حاالت الفصل المؤقت، والتأخر، والتخلف عن الدوام المدرسي واألضرار، والصدمات...إنشاء
مدارس أكثر أمانًا وصحية أكثر

 .هب تملع اذإ
هرشن يف دعاس
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 .هب تملع اذإ
هرشن يف دعاس

 Safe2Say Something تتم إدارة مركز األزمات وبرنامج
.من قِبل مكتب المدعي العام بوالية بنسلفانيا


