
 في السلوك 10

------ 

 تسعى منظمة 

 "Save the Children"انقاذ األطفال 

 حتى تشعروا أيها األوالد والبنات

 دائماً باألمان والحماية

 مشاريعنا ومع طاقم العاملين لديناخالل 

------ 

 :جب على كل العاملين مع منظمة "انقاذ األطفال" مراعاة هذه القواعد وإلزام اآلخرين باحترامهاي

------- 

 واالستماع ،أن يكونوا منفتحينومعرفة حقوقك والدفاع عنها دائماً، العمل على أفضل وجه، و، االستماع إليك

 إلى رأيك في كل ما يتعلق بك.

 العاملين هنا.والراشدين  صغار السنمن  بين كل  االحـتـرامتوفر جو من  ضمان

 وإدارة الظروف التي قد تجعلك تواجه أي نوع من المخاطر. مستعدين لرؤيةأن يكونوا 

 مع أي شكل من أشكال إساءة المعاملة، أو االعتداء أو العنف تجاهك أو تجاه اآلخرين. عدم التسامح

------------- 

 ما ال ينبغي عمله أبداً:

 ن.عن اآلخري ف، إذاللك، تهديدك، ضربك، إهانتك، معاملتك بشكل مختلإساءة معاملتك

 ، ال على شكل هدية، وال مقابل أي نوع من المساعدة، أو الفضل أو الطلب.نـقـودإهداؤك 

 ، أو ال يعجبك على أية حال.تستحي منهإرغامك على فعل شيء 

 بطريقة تضايقك. جسدكلمس 

 شخصياً أم عبر االنترنت أم الهاتف المحمول. ، سواء أكان ذلكجنسي طلب ممارسة أشياء ذات طابع

 )كالسرقة، االتجار في المخدرات، وغيرها(. غير قانونيةإشراكك في مواقف أو تصرفات 

-------------- 

لكن إذا حدث أحد هذه األشياء، أوإذا كنت تخشى أن تحدث، سواء لك أم ألي من أصدقائك أوصديقاتك، ال تكتم 

 هذا السر أبداً.

ً حتى وخ  ين عليه االعتناء بك أو العمل من أجلك.إذا كان يتعلق بشخص راشد تثق فيه، ويتع صوصا

------ 



 تكلم مــع:

 أحد أفراد أسرتك.

 __________  )مسؤول منظمة "انقاذ األطفال"(

 

 أو:

سيتم فتح الصندوق كل يوم من قِبَل منظمة "إنقاذ األطفال" بحضور ضع رسالة في "الصندوق الذي يساعدك". 

 شخص آخر راشد.

----------------- 

 "إنقاذ األطفال"منظمة 

 الصندوق الذي يساعدك

------------------- 

وبين األوالد والبنات، يجب أال تكون العالقات عنيفة أبداً أو مهينة، وال يجب أن يشعر أي أحد بأنه مضطر لعمل 

 أشياء تضايقه، أو غير مفهومة،  أو غير مسموح بها من قبل القانون.

------------------- 

لذي أعدته منظمة "إنقاذ األطفال" من أجل المساعدة في حماية القاصرين من أي أحد بمن فيهم نظام التصرف ا

 األشخاص المخصصين لحمايتهم.

--------------------- 

عنيفة أو غامضة، تذكر أنه ال يحق ألي شخص راشد، أياً كان، أن يتصرف بطريقة بغيضة ومحرجة، أو

 صوصية جسدك ومشاعرك.وخاصة فيما يتعلق بالجانب الجنسي وخ

--------------------- 

 نأخذ باالعتبار وبشكل جاد كل ما يسبب لك القلق، وسنقدّم لك المساعدة الالزمة بشكل محترم وسري.

 .ولكن اذا كنت تفضل يمكنك التحدث مباشره، حتي في لغه اخري غير االيطاليه

-------------------- 

 Laura Lagiالورا الجي 
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