مدارس آمنة ترحب بك
يعد التعليم الذي يشمل الجميع جوهريا لتحقيق تعليم ذو جودة فائقة لجميع املتعلمني.
وتلتزم حكومة أونتاريو بتقديم كافة وسائل الدعم لكافة الطالب لتساعدهم يف التعلم والنمو واإلنجاز .كام تدرك حكومة أونتاريو أن
املدارس اآلمنة والتي تعمل مببدأ املساواة والتي تشمل الجميع رضورية لنجاح الطالب وإنجازه األكادميي.
املساواة :هي حالة من العدل ،واملعاملة التي تشمل وتحرتم الجميع الناس .وال تعني املساواة معاملة الناس بنفس الطريقة دون مراعاة
للفروق الفردية.
التعليم الذي يشمل الجميع :هو التعليم القائم عىل مبادئ القبول وشمل كافة الطالب .ويرى الطالب انعكاسا ألنفسهم يف مناهجهم ،ويف
املناطق الحسية التي تحيط بهم ويف البيئة األكرب حيث يتم اإلحتفاء بالتنوع واحرتام كافة األفراد.
كل املدارس يف أونتاريو ملزمة بضامن أن البيئة املدرسية آمنة ومرحبة ،ومكانا يشعر فيه كل فرد من املجتمع املدريس باالحرتام وأن له
فرصا للمشاركة يف الحياة املدرسية بطريقة مرضية وكاملة .يجب أن تكون املدرسة مكانا يخلو من أي نوع من سوء املعاملة أو التمييز
مثل التمييزالقائم عىل العرق ،أو النسب ،أو مكان األصل ،أو لون البرشة ،أو األصل العرقي ،أو الجنسية ،أو العقيدة ،أو الجنس ،أو التوجه
الجنيس ،أو هوية الجنس ،أو العمر ،أو الحالة االجتامعية أو العائلية.
تلتزم املدارس ملزمة باملساعدة يف دعم وتلبية احتياجات الطالب التعليمية وضامن رفاههم ومساعدتهم عىل الشعور بالدافعية للنجاح
والتحقيق الكامل طاقاتهم الكامنة .هذا االلتزام مشتق من عدة قوانني متبعة يف مقاطعة أونتاريو كام يف كندا.
وعالوة عىل ذلك ،فقد عززت وزارة التعليم  Ministry of Educationهذا االلزام بعدة قوانني ،تتضمن اسرتاتيجية املدارس اآلمنة Safe
( Schools Strategyالتي تركز عىل التأكيد عىل خلو املدارس من الرتهيب بني الطالب) واسرتاتيجية التعليم العادل الذي يشمل الجميع
 ،Equity and Inclusive Education Strategyالتي صممت للرتويج لحقوق اإلنسان األساسية كام نص عليها امليثاق الكندي للحقوق
والحريات  Canadian Charter of Rights and Freedomsومدونة أونتاريو لحقوق اإلنسان  .Ontario Human Rights Codeوتلك
إشارات هامة تدل عىل أن حكومة أونتاريو ملتزمة فعال بضامن بيئة مدرسية صحية وآمنة ومرحبة وشاملة.
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من الهام جدا أن تتحدث إىل املعلم أو أي عضو آخر من الهيئة التعليمية أو مدير املدرسة ،أو موظف االستقرار يف مدرسة أطفالك بأرسع
وقت ممكن إذا كانت لديك أي مخاوف حول سالمة ورفاه أطفالك يف املدرسة.
الخطوة األوىل عادة تكون بالتحدث إىل املعلم املعني باألمر ،ومن ثم التحدث إىل مدير املدرسة أو نائب مدير املدرسة .إذا مل تحل املشكلة
ميكنك التحدث إىل املراقب العام للمدرسة .School Superintendent
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