املحافظة عىل السالمة:
منهاج درايس لحماية األطفال

 / Arabicالعربية

Keeping Safe: Child Protection Curriculum

معلومات لألهل  /مقدمي الرعاية

إن ’املحافظة عىل السالمة :منهاج درايس لحماية األطفال‘ ( )KS:CPCهو منهاج ذو مستوى عاملي يستند اىل األدلة ،الغرض منه تعليم األطفال واألحداث كيفية
التعرف عىل ماهية إساءة املعاملة ،والقيام بتبليغ شخص بالغ يثقون به ،وكيفية التمييز بني اللمس املقبول واللمس غري املقبول ،واتباع طرق معينة للمحافظة عىل
سالمة انفسهم .يتم تقديم  KS:CPCاىل الطالب من ِقبل تربويني اتموا دورة تدريبية شاملة.

األفكار األساسية
یقوم املنهاج الدرايس عىل فكرتني أساسيتني:
• من حقنا جميعا ان نعيش بأمان
• يمكننا ان نساعد انفسنا يف املحافظة عىل سالمتنا من خالل التحدث مع أناس نثق بهم.

املجاالت املحورية
يتم تقديم األفكار األساسية من خالل أربعة مجاالت محورية:
 .1حق العيش بأمان
 .2العالقات الشخصية
 .3التعرف عىل ماهية إساءة املعاملة والتبليغ عنها
 .4اسرتاتيجيات وقائية
املفاهيم
يوضح الجدول التايل املفاهيم التي يتم تناولها ضمن مختلف املراحل العمرية ،حيث يتم تقديم الفعاليات املختلفة بشكل مالئم لعمر الطفل ومالئم ملستوى نموه.

االحاسيس
اآلمن وغري اآلمن
عالمات الخطر
الطوارئ

االحاسيس
اآلمن وغري اآلمن
عالمات الخطر
الطوارئ
املجازفات

االحاسيس
اآلمن وغري اآلمن
عالمات الخطر
الطوارئ
املجازفات
االستدراج

االحتياجات واملتطلبات
الهوية والعالقات الشخصية
الثقة والشبكات االجتماعية

االحتياجات واملتطلبات
االنصاف والغنب
حقوق الطفل
الهوية والعالقات الشخصية
التنمر
ّ
القوة
الثقة والشبكات االجتماعية

الحقوق والواجبات
الهوية والعالقات الشخصية
األنواع النمطية للجنسني
التنمر
ّ
التنمر االلكرتوين
ّ
القوة
الحيل والرشاوى
الثقة والشبكات االجتماعية

أسماء أجزاء جسم االنسان
العام والشخيص
اللمس السليم واللمس غري
السليم
التعرف عىل ماهية إساءة املعاملة
االرسار السليمة واالرسار غري
السليمة
التهديدات

أسماء أجزاء جسم االنسان
العام والشخيص
اللمس السليم واللمس غري
السليم
التعرف عىل ماهية إساءة املعاملة
االرسار السليمة واالرسار غري
السليمة
الحيل والثقة

اسرتاتيجيات حل املشاكل
الشخصية الحازمة
املرونة
اإلرصار
شبكات املراجعة االجتماعية

اسرتاتيجيات حل املشاكل
الشخصية الحازمة
املرونة
اإلرصار
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أسماء أجزاء جسم االنسان
العام والشخيص
اللمس السليم واللمس غري
السليم
اإلهمال وإساءة املعاملة
االرسار السليمة واالرسار غري
السليمة
السالمة االلكرتونية
االستدراج بواسطة االنرتنت
العنف املنزيل واألرسي
اسرتاتيجيات حل املشاكل
الشخصية الحازمة
املرونة
اإلرصار
شبكات املراجعة االجتماعية
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اسرتاتيجيات
وقائية

التعرف عىل ماهية إساءة
املعاملة والتبليغ عنها

العالقات الشخصية

حق العيش بأمان

السنوات املبكرة
أعمار  3اىل 5

السنوات املبكرة
أعمار  5اىل 7

سنوات االبتدائية
أعمار  8اىل 10

سنوات املتوسطة
أعمار  11اىل 14

اآلمن وغري اآلمن
عالمات الخطر
الطوارئ
املجازفات
االستدراج
الضغوط النفسية والتأثريات
امللتوية
الحقوق والواجبات
القبول والرضا
عالقات سليمة وعالقات غري
سليمة
األنواع النمطية للجنسني
التنمر
ّ
التنمر االلكرتوين
ّ
القوة
الثقة والشبكات االجتماعية
أسماء أجزاء جسم االنسان
العام والشخيص
اإلهمال وإساءة املعاملة
العنف اثناء مواعيد التعارف
السالمة االلكرتونية وإساءة
املعاملة
الرسائل النصية الخليعة
العنف املنزيل واألرسي
تدخل الغرباء

اسرتاتيجيات حل املشاكل
املرونة
اإلرصار
شبكات املراجعة االجتماعية
الشبكات املجتمعية

سنوات اإلعدادية

أعمار  15اىل 17+

اآلمن وغري اآلمن
عالمات الخطر
املجازفات
االستدراج
الضغوط النفسية والتأثريات
امللتوية
علم النفس االيجايب

الحقوق والواجبات
القبول والرضا
عالقات سليمة وعالقات غري
سليمة
األنواع النمطية للجنسني
التنمر
ّ
التنمر االلكرتوين
ّ
القوة
التحرش الجنيس
الثقة والشبكات االجتماعية
الخصوصية
الصحة الشخصية
اإلهمال وإساءة املعاملة
االستدراج
العنف اثناء مواعيد التعارف
السالمة االلكرتونية وإساءة
املعاملة
الرسائل النصية الخليعة
العنف املنزيل واألرسي
تدخل الغرباء
اسرتاتيجيات حل املشاكل
املرونة
اإلرصار
شبكات املراجعة االجتماعية
الشبكات املجتمعية

للمزيد من املعلومات يرجى االتصال باملدرسة أو املركز أو زيارة موقع  KS:CPCعىل االنرتنتhttp://tiny.cc/KSCPC-ParentCarerInfo :

KS:CPC | Parent information | October 2018

