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أنا قلق بالشان ما سيحدث مستقيال
هل والداي سيرحالن؟

ماذا سيحدث األطفال مستقيال 

 إهمال ولي األمر لإلساءة معاملة الطفل من
طرف شخص آخر

صوت كسر األشياء
إصابة

هل الخالفات بين الزوجين إساءة؟
مشاعر الطفل

ماذا يحدث؟
هل يتشاجران بسببي

خائف وغاضب

الجدال المسيء
عنف اإلساءة اللفظية

 العنف داخل األسرة الذي لديها أفعال مثل
التلفظ بكلمات سيئة ,الشجار و ما إلى ذلك

 عدم توفيد الرعاية الطبية عند المرض أو
اإلصابة

اإلعتداء النفسي
اإلهانة اللفظية
التخون اللفظي
تجاهل األطفال

التمييز بين اإلخوات

اإلهمال
حجز األطفال في المنزل

الحرمان من الطعام
ترك الطفل متسحا

ترك الطفل داخل السيارة

لمنع إساءة معاملة األطفال
 إساءة معاملة األطفال خاهرة تنتهك حقوق الطفل و هذه الظاهرة لها تأثير كبير على نموهم

الداني العقلي و تكوينهم الشخصي
دعونا ننظر في قضية اإلساءة لألطفال و كيفية منعها من أجل تربيتهم بصحة جيدة

ما هي اإلساءة في المقام األول؟ و ما تأثيرها على األطفال؟
تتمثل إساءة معاملة األطفال في أربعة أنواع رئيسية

اإلعتداء الجسدي اإلعتداء الجنسي

الطرد من المنزل
رمي األشياء عليها

الركل و الضرب ممارسة الجنس على األطفال
اإلكراه على ممارسة الجنس

 إظهار األعضاء التناسلية و اإلجبار على
مشاهدة الممارسة الجنسية

التسبب بالحروق

اإلغراق

 إلتقط صورا و مقاطع فيديو لألطفال و هم
عراة



 مركز إرشاد الطفل ال يتعامل فقط بقضية اإلساءة بل يقوم فيه المتخصصون بايجاد حول
لمخاومك بشأن الوالدة و تربية األطفال و كذا تقديم المشورة و الدعم لك

 قد يصاب األباء الذين يقومون بتربية األطفال بكلمة إساءة
 يمكن أن تكون متحمسا و تحاول جاهدا أن تربي أطفالك لكن قد تصاب باإلحباط و تقوم

بضرب طفلك بشدة
في هذه الحالة ال تقلق بشأن ذلك يرجى التشاور معنا و هذا سيجعلك تشعر بتحسن

هوالء أطفال مهمون سيتهحملون  مستقبل بلدنا
 من أجل أن ينمو األطفال بصحة جيدة دعونا نراقبهم و نرعاهم بشكل إيجابي مع كل فرد في

المجتمع المراقبة و الرعاية

شرطة محافظة مياغي

لإلتصال بمركز إرشاد الطفل لطلب اإلستشار 0570-783-189

لإلتصال بالشرطة لطلب اإلستشارة #9110

رقم 110 لإلتصال بالطوارئ على مدار 24 ساعة

للوالدين
 إذا عثرت الشرطة على طفل تعرض لسوء المعاملة فسيتعين عليها أخبار مركز ارشاد الطفل

وفقا للقانون
 أيضا من أجل مراقبة األطفال تقوم الشرطة بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة كالبلديات و

المدارسة لذا يرجرى تفهم األمر

هل تود التحدث عما يقلقلك

لإلتصال بمركز إرشاد الطفل لسوء المعاملة 189

محاولة حل المشاكل بالعنف سيصبح متمردا و عنيفا
الخوف من الذهب إلى المدرسة أو العمل سيصبح غامضا شاغرا و كثرا لنسيان

الخوف  اإلجتماعي ال أحب الذهب إلى المدرسة

[كيف سيكون التـأثير في المستقبل] [ماذا سيحدث للطفل مستقبال]

ال أهتم بنفسي يصبح الطفل مزعجا إنعدام اإلستقرار
ال أستطيع إقامة عالقة جيدة لن يستطيع اإلستماع إلى ما يقال له


