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د والدینو لپاره یو الرښود 1 ځورونه ـــ موږ ټول د دې په درولو کې مرسته کولی شو

هاخوا نه انګړ ښوونځي د اغیزې ځورونې د 
چې دي څه هغه دلته *توګه،په لدینو واد ځي. ته 

تاسو چیرې او شئ، کولی څه تاسو یې، لټوئ 
راوړئ.السته مرسته شئ کولی 

کیږي.راجع ته ساتونکو او پالر او مور "والدین" کې، الرښود پدې *

دی؟شی څه ځورونه 
دا تکراریږي. سره تیریدلو په وخت د ډول وي نمونه په چې دی سلوک هغه تیري د ځورونه 

رامنځته چاپیریال منفي د هم یا اندیښنې یا ویرې، ، زیان د لپاره شخص بل د کې ښوونځي په 
ځواک د ترمینځ کسانو دوو د چې کله پیښیږي کې حالت داسې په ځورونه وي. موخه په کولو 

شي.وانګیرل داسې هم یا وي نه واقعا توازن 
http://www.e-laws.gov.on.caشی، موندلی کې الیحه په کړې زده د یې تعریف بشپړ 

http://www.e-laws.gov.on.ca
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ډولونهځورونې د 
شوی؟ټپي وي نه بڼه فزیکي په ماشوم زما که ده ځورونه دا آیا 

وي:ډولونو دې په شي کیدای دا ولري. بڼې ډیری شي کیدی ځورونه 

غالکولیا تخریبول شتمني د کول، ټیله وهل، ــ فزیکي 

کولخبرې اساس په یاتو نظرهوموفوبیک یا نژادي، جنسي، د یا وهل، ملنډې وویل، نوم د ــ  لفظي

کولغیبت یا کول خبرې غلطې اړه په هغوی د یا محرومول څخه ډلې یوې د نور ــ ټولنیز 

ويسپکونکي یا مضر چې لیکل نښو یا نوټونو داسې د ــ  لیکلي

په او الرې، له پیغامونه( لیکلي تلیفونونو)لکه ګرځنده بریښنالیک، د ــ کیږي( پیژندل نوم په ځورونې سایبرــ د )عموما  بریښنایي
خپرول.نظریاتو مضر او شایع د کې ویبپاڼو ټولنیزو 

دی؟شی څه ځورونه سایبر یا ریښنایی ب
چې:ده اړیکه بریښنایي هغه دا 

کیږي.کارول لپاره شرمولو یا ګواښلو کولو، ناراحت شخص بل د 

بریښنالیک، د لپاره تخریب ملګرتیاو او شهرت د یا محرومولو ډول ټولنیز په شرمولو، ګواښلو، د 
کارول.پاڼو ویب ټولنیزو او امونو پیغلیکلي تلیفونونو، ګرځنده 

اویا خپرول ویډیوګانو یا تصویرونو معلوماتو، شخصي د خپرول، ایعاتو شد او سپکول کول، ټیټی سر 
شاملیږي.ورکول ګواښ رسولو زیان د چاته یو هم 

دی.مضر او کونکی تیری تل دا 

فضا په ښوونځي د چیرې که ځورونې ــ سایبر چې کیږي غوښتل مدیرانو له کې ښوونځیو په اونټاریو د 
بریښنالیک یوه د او شي مخ سره ځورونې د شاګرد یو چیرې که توګه په بیلګې د کړي. نښه په ولري اغیزه 
کیدای و، شوی لیږل کې ښوونځي په ته کونکو زده نورو اړه په هغه/هغې د چې شي شرمنده امله له پیغام 
راشي.ته ښوونځي چې غواړي ونه هغه امله له دې د شي 

وړنده.منلو د ځورونه پرته، نیولوڅخه کې پام په بڼې د 
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تعادل نامترمنځ وګړو د چې کیږي رامنځته وخت هغه ځورونه 
کونکی زده یو چې معنی پدې "نامتعادل" ولري. شتون ځواک 

لري.ملګري ډیر یا نژاد مختلف عمر، ډیر څخه نورو د 

دي؟ ورته سره ځورونه او جګړه آیا 
لري.توپیر دا مګر کړي، اشتباه سره ځورونې د جګړه خلک وختونه ځینې ممکن 

ترمنځ شاګردانو د ولري. نظرونه مختلف یا توپیر اندونو د ونلري، موافقت چې پیښیږي ترمنځ وګړو هغه ډیرو یا دوه د ګړه ج
لید د ولې ولري، لید مختلف څخه هغوی د شي کولی نور چې پوهیږي کې عمر کم په ماشومان نلري. هدف ځورونې د تل ګړې ج

سرچینه، یوه اړه په پراختیا ځوانانو د ځای: پښو )د لري ادامه پورې پخیدو تر عمر د پروسه دغه او نیسي وخت وده راوړو السته 
مخ(. 26

نه مینځه له توازن ځواک د ترمینځ خواو ښکیلو د او کوي، احساس راحتۍ د سره څرګندولو په اندونو هغې د هرکس کې، جګړه په 
منفي یا مثبت په شي کولی کیده مخامخ خلکو د سره جګړې د لري. وړتیا کولو ښکاره د اندونو خپلو د چې کوي فکر کس هر ځي. 
کړي. بدل یې کار 

داسې بیا نو کوي. چلند کونکی تیری واسطه په کارولو یا ویلو شیانو مضرو د فرد یو چې کوي پیدا اړخ منفي وخت هغه ګړه ج
پکې توازن ځواک د او شي تکرار ځلې بیا بیا چې بدلیږي ځورونه په وخت هغه جګړه کیږي. ګڼل کار کونکی تیری یو ګړه ج

کړی پورې الس تیریو په هرکله چې کس کوم یې امله له چې کیږي رامینځته سلوک ډول یو سره تیریدلو په وخت د ونلري. شتون 
کیږي وهل کې جګړې کیدونکی تیری دغه په چې شخص هغه کړي. یې سخته ان او ورکړي ادامه ته کار خپل شي کیدای وي 

ځورونې شي کیدای جګړه منفي چې دی وخت هغه دا وګڼي. کمزوی ر ډیخورا ځان او نکړي بیان توګه سمه په اندونه خپل مکن م
واوړي. ته 

ښوونځي د کې، قضیه یوه جګړې د توګه، په بیلګې د ښیي. غبرګون ډول مختلف په ته جګړې او ځورونې به ښوونځی یو 
ګډه په ورسره بیا او وکړي خبره اړخه خپل د ګډه په او کړي یوځای سره کونکي زده چې وکړي هڅه دې د ممکن غړي ارمندانو ک
وکړي. مرسته لپاره حلولو ستونزې د 

وي. شامل پکې اخراج یا ځنډونه ممکن چې نیسي، کې نظر په ډسیپلین پرمختلونکی مدیر به کې، قضیه په ځورونې د 

ده؟ ستونزه جدي څومره ځورونه 
ځورونه چې ښیي ډول ثابت په تجربې او څیړنې شي. مالحظه برخه" کولو "وده د یوازې نباید دا نده. وړ منلو د کله هیڅ ځورونه 

رسیږي.ته ټولو ټولنو شاوخوا او ملګرو، کورنیو، شمول، په کونکو زده ښکیلو د یې پایلې چې ده، مساله جدي یوه 

خطر په امله له ستونزو ارتباطي او سلوکي احساساتي، ډیری د دواړه یا ځوروي، ماشومان نور شوي، قرباني چې ماشومان هغه 
ته مرستې لپاره ودې ارتباطاتو روغ د کې ژوند بلکه ښوونځي په یوازې نه ته هغوی چې ولري اړتیا ته مشرانو خپلو او وي کې 

کړي.چمتو مالتړ 

مخ سره ګڼلو کړ ځان د او ناروغي فزیکي پرشاتلنه، ایی، تنهاندیښنې، ټولنیزې د وختونه ډیری وي، ځوریدلي چې کونکي زده هغه 
ښوونځی کونکي زده ځینې راشي. الندې فشار د یا ومني سلوک کونکی تیری ورکړي، وده هم ته فوبیاس، شي کولی دوی کیږي. 

وي.شوي ځورول هغوی چې ځکه پریږدي، ښوونځی حتی یا ویني، کمیدل نومرو خپلو د پریږدي، 
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د څخه ( CAMH)مرکز د لپاره روغتیا رواني او اعتیاد د 
درې هر په نږدې کې اونټاریو په مطابق، مطالعې  1201

د کې ښوونځي په سلنه(  29)کونکی زده یو کې کونکو زده 
ورکوي.راپور ځوریدو 

ترمنځ غلط او سم د ډول عمومي په ممکن کوي زده کاروونه تیري او ځواک د لپاره ځورونې نورو د چې ځوانان او ماشومان هغه 
ځورونې د سره هغوی چې ده مهمه لپاره، دې د نو شي. بدل وګړو ناوړو په ممکن دوی کې، پای په پریږدي. اندیښنه اړه په توپیر 
ويممکن چې ژر هرڅومره وشي، مرسته کې بندولو 

کوي؟ځورول ورته انجونې او هلکان آیا 
کې حال پداسې وي، مناسبات ډیر خورا ځورونې فزیکي د کې هلکانو شي. مخ سره ځورونې د شي کولی انجونې او هلکان دواړه 

ایستلو هغوی د څخه ډلو یا فعالیتونو د یا اچول انګازې اړه په همصنفیانو د لکه کاروي، الرې مستقیم غیر ډیرې عموما انجونې چې 
وي. مناسب ځورونې د الرو ټولنیزو او شفاهی په انجونې او هلکان دواړه سره، عمر د هرصورت، په جالکول. واسطه په 

کیږي؟ځورول ماشوم زما که شم ویلی څنګه زه 
احساس خفګان یا ویرې د ورته یا ازاروي، هغه څوک کله چې پوهیږي هغه مګر وپیژني، کلمه "ځورونې" د شاید ماشوم لوی یو 

"چغلي "ووایی"، هغه که نشي غټ مسایل چې ولري اندیښنه هغه مکن مچې ځکه وایی ونه ته تاسو شاید هغه کوي. برخه ورپه 
وکړي"."خیانت یا وکړي"، 

ولکي لغچد الف خه پل وی
لویلکو چغلي

 صخشوړی ومنې چده ا نویه غهاړه ه پا وچید ول کي لغچ
وي.واچې کزه ونتس

 وکڅل با یو استه لکې چوي اره پلراوړو ه تالسې ترسمد ل وی
د  یا ستیا سمه په سوتا چې کله یا ،يیږرځو نۍپیژ یې سوتا چې

ږي.یکل تسیاخرې تق حدو یکدي ونخد وی غه
مخ(ام 56، 2012جنوري کول، رامنځته ښوونځیو خوندي د (، COPA)مرکز تیریو او مخنیوي د اونټاریو د او ( OTF)فدراسیون ښوونکو اونټاریو )د 

"ځورونې" د "ازارول" لکه وکاروي اصطالح یوه کن مماو لري شتون ستونزه چې وایی نه ته تاسو ډول اړین په ماشوم ستاسو 
چې وکړي فکر شاید دوی کړي. اداره پخپله شیان ورکوي ترجیح وختونه ډیری ځوانان نوي کړي. تشریح سلوک دغه چې پرځای 

وي ازارونکی دا لپاره هغوی د شاید یا تلیفونونه، هغوی د لکه ویسۍ، لرې ټیکنالوژي هغوی د به تاسو چې شۍ، ناراحته به تاسو 
شي.دخیل پکې والدین چې 
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چې دي عالیم ځینې دلته دی. شوی ځورول مو ماشوم چې وګورئ نښې هغه شۍ کولی تاسو غږیږي، ونه اړه په دې د هغه که حتی 
کیږي: لیدل 

ناروغۍ د کې ورځو په ښوونځي د یا ژاړي یا والړشي ته ښوونځي چې غواړي ونه ممکن کیږي ځورول چې ماشومان هغه 
کوي. احساس 

وانخلي. برخه کې پیښو ټولنیزو یا فعالیتونو په سره کونکو زده نورو د ممکن هغوی 

وکړي.عمل لرونکی توپیر څخه حالت نورمال د ممکن دوی 

سره ملکیت شوې ماتې یا ډک اوښکو د ته کور یا وکړي، پیل باندې ورکولو السه له توکو شخصي یا پیسو د ناڅاپه شاید دوی 
ونلري.مفهوم هیڅ چې کړي وړاندې توضیحات هغه او راشي، 

فعالیتونو هغه د او کړي پیل خبرې اړه په پریښودلو ښوونځي د ممکن وي شوي ازارول او/یا شوي ځورول چې ماشومان هغه 
وي.دخیل پکې کونکي زده نور چې وکړي پیل باندې تیریدو د څخه 

وکړم؟ باید څه زه شوی. ځورول ماشوم زما 
لري. حق اوسیدلو خوندي د هغه چې ورکړئ اطمیینان ته هغې او کیږدئ غوږ ته ماشوم خپل 

شوي.پیښ وخت څه او وي شوي پیښ څه چې ونیسۍ یادداشت اړه په څه هغه د کړئ. بیان ډول روښانه په حقایقو د 

راپور د دا وګوري. توپیر ترمنځ ورکوونې راپور او "ویلو" یا "چغلي" "خیانت"، د چې وکړئ مرسته سره ماشومانو خپلو 
زده ټولو د بلکه شي، واچول کې مشکل په کونکی زده بل چې رسي نه سرته لپاره دې د ورکوونه راپور هڅوي. لپاره ورکوونې 

وي.لپاره ساتنې کونکو 

ښوونځي د یا مدیر د یا لري باور پرې ماشوم ستاسو چې وکړئ ناسته سره ښوونکي بل کوم یا ښوونکي، ځان ماشوم/نوي خپل د 
سره.معاون مدیر د 

پالن کورس یو عمل د سره هغه/هغې د او حمایه ماشوم خپل ترڅو شئ پاتې ارام چې وکړئ هڅه خو وي، ستونزمن دا مکن م
کړئ.جوړ 

نو نکړي، بنده ځورونه ناستې ستاسو سره کارمندانو ښوونځي د که ولرئ. پام باندې چلند ماشوم خپل د کیدل. پاتې کې کورس په 
وشي.موافقه پرې کې ناسته سره کارمندانو د چې کړئ تعقیب ګامونه هغه وغږیږئ. سره مدیر د بیرته بیا 

رسي.سرته کې پیښو سپورت د یا فعالیتونو وروسته څخه ــ ښوونځي د ځورونه دغه که وکړئ خبره یې سره مربي یا استاد د 

ماشوم د ستاسو یا کارول، وسلې د یا تیری جنسي لکه وي، دخیل چلند جنایی کې ځورونه په که ونیسۍ اړیکه سره پولیسو د 
وي.کې ټولنه دباندې ښوونځي د ګواښ ته وندیتوب خ
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یووالی هغه ظرفیت دی چې هغه احساسات چې بل شخص یې لري 
وپیژنئ او سره شریک یې کړئ. دا وروسته په لویتوب کې وده کوي 

او معموال ترهغه وخت پورې په بشپړ ډول وده نه کوي چې پوخ عمر 
ته ونه رسئ. په ماشوم توب کې، د یووالي یوه اساسي بڼه هغه وخت 
راڅرګندیږي کله چې ماشومان د ناراحتۍ احساس درلودلو باندې پیل 

وکړي کله چې ګوري نور وګړي ناراحته دي. 
مخ(.ام 25رمه، زییوه باندې پراختیا ځوانانو د ځای: پښو )د 

کړم؟مرسته کولو معامله سره ځورونې د ماشوم خپل شم کولی څنګه زه 
د تاسو وکړي، مرسته کې کولو اداره په ستونزې ځورونې د سره ځوان نوي یا ماشوم ستاسو چې کولو کار په سره ښوونځي د 

دی.کار غلط ځورونه چې کوئ وړاندې پیغام واضح او ځئ مخکې واسطه په بیلګې 

ورته مشورې الندې او وغږیږي سره تاسو چې وهڅوئ ته دې ماشوم خپل شئ کولی تاسو پرته، نیولو نه کې پام په عمر د 
ورکړئ:

الړشئ.لرې  څخهعیت وضد او اوسئ ارام 

د ــ ته کونکي نظارت ټولګي د یا ډرایور بس ښوونځي د مدیر، ښوونکي، یو ــ لرئ باور پرې تاسو چې ووایاست یې  تهمشر یو 
ورکړئ.راپور نوم مستعار په او شوي پیښ چې اړه په څه هغه 

ونکړئ.احساس تنهایی د به تاسو نو وغږیږئ، اړه په څه هغه د سره ملګرو یا خور،  یاورور، خپل د 

لیدنه څخه www.kidshelpphone.caد یا 6868-668-800-1 په  ونیسئاړیکه سره تلیفون مرستې ماشومانو د 
وکړئ.

وځوروي؟نور ماشوم زما چې لري امکان دا آیا 
وا ترې او وپوښتۍ څخه کورنۍ خپلې د کوي. هم یې کې ښوونځي په نو کوي ځورونه کې کور په وختونه ځینې چې ماشومان هغه 
دي؟نژاد هم ځوروي اشومان مستاسو چې عالیم هغه آیا ورئ. یې 

احترام ته اصولو کورنۍ د او وي اچونکي نفاق او کونکي تیری کې کور په وختونه ځینې ممکن کوي ځورونه چې ماشومان هغه 
او ستاسو نژاد، هم خپلو د څنګه هغه چې ګورئ وی نو ځوروي، څوک نور ماشوم ستاسو ممکن چې لرئ اندیښنه تاسو که نلري. 

ــ ښیې ونه یووالی یا وي نه ګډ ورسره شي، څرګند کونکي تیری که راځي. ته کور ستاسو هغوۍ چې کله کوي چلند سره وستانو د
ځوروي.نور کې ښوونځي په هغه چې وي نښه یوه ځورونې د شي کیدی هم دا 

دوی راشي. سره کالو ګډوډو د او شکیدو شوي، شنه د هم کورته ممکن ځوروي کونکي زده نور بڼې فزیکي په چې ماشومان هغه 
وو. نه وړ درلودلو د هغو د ډول نورمال په دوی چې ملکیت نوی یا ولري لپاره مصرف د پیسې ډیرې څخه معمول د ناڅاپه مکن م

وغږیږي.هم کلکه" "په اړه په کونکو زده نورو د شاید دوی 

یا ورکوونې السه له بدلونونو، لوي د کې ماشوم په یا ومومي وده کې اوږدو په مودې اوږدې وخت د شي کیدی سلوک ځورونې د 
درلودل؟تجربات ډول دا کې وروستۍ دې په ماشوم ستاسو آیا حیث. په پایلې د ناراحتۍ یا 

په حیث په کورنۍ یوې د تاسو کیږي. اداره ډول څه په شخړې او ستونزې کې کورنۍ ستاسو چې وکړئ فکر اړه په څه هغه د 
ماشوم خپل او اوسۍ ماډل رول ښه یو تاسو چې ده دا الر مهمه یوه لپاره غورځولو پامه له ځورونې د غږیږئ؟ ډول مثبت په مسلو 

ویسي.منځه له مشکالت څنګه څخه تیري یا ځواک د پرته چې وئ وښی دا ته 

http://www.kidshelpphone.ca
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تشریح او بیان ورته ډولونه مختلف ځورونې د باید تاسو دی. شی څه ځورونه چې ووایاست ته ماشومانو خپلو چې ده مهمه هم دا 
یوه هیڅ په او دی کار غلط ځورونه شي پوهه چې ورکړئ اجازه ته ماشوم خپل دي. کونکي ټپي او رسونکي زیان دا چې کړئ یې 

نده.وړ منلو د کې حالت 

ي؟کواداره څنګه پیښې نورې او ځورونه ښوونځي 
شي.مخ سره پایلو بیالبیلو د شي کولی آنالین، یا وي مخامخ چیرې که ځوروي، نور چې کونکي زده هغه 

اجازه ته مدیر پالیسي ډسیپلین مترقي د اونټاریو د کاروي. طریقه مترقي یوه ډسیپلین د مدیران نو کوي، نښه په ځورونه چې کله 
هغه/هغې د چې وکړي مرسته سره کونکي زده او وکړي انتخاب څخه انتخابونو لړ یو د لپاره کولو نښه په سلوک د چې ورکوي 

دي: شامل یې کې بیلګو ځینې په وکړي. کړه زده څخه انتخابونو 

غوښتلبخښنه لپاره اند احترامه بې یا مضر د 

بیاکتلتوقعاتو د لپاره کونکي زده د 

ناستهیوه سره والدین د 

قهرولمدیریت مشورې د 

کول تعلیق کونکي زده د څخه ښوونځي د 

په کونکی زده چیرې که کړي خارج څخه ښوونځي د کونکی زده چې وکړي وړاندیز دې د ممکن مدیر کې، قضیو جدي خورا په 
په قوانین دا ورکړي. ادامه ته شتون خطر وړ منلو نه د ته توب خوندي شخص بل د او وي شوی تعلیق لپاره ځورونې د کې تیره 

دي.وړ تطبیق د کې ښوونځیو طه متوساو ابتدایه دواړه 

اړه په خوندیتوب او ښوونځي د او کونکو زده ټولو په او غټیدو ډیر سلوک نامناسب د چې دی مرستندویه لپاره دې د ډسپلین مترقي 
چې کوي مرسته سره کونکي زده د او ورکوي هم وده چلند مثبت کونکي زده د دا ونیسي. مخه څخه لرلو اغیز منفي د لید هغوی د 
ومومي.الرې مثبت خورا کولو چلند د سره نورو د او واخلي غاړه په مسؤلیت سلوک خپل د 

وي، شوي ځورول چې کونکي زده هغه وي: دخیل کې ځورونه په چې څوک کړي چمتو مالتړ ته کونکو زده هغه ټولو به ښوونځي 
وي.شاهدان سلوک دې د چې کونکي زده هغه او کوي ځورونه چې کونکي زده هغه 

ولري:چې دي اړ ادارې او ښوونځي ټول 

پالیسیانېلپاره مخنیوي او کولو نښه په ځورونې د 

پالنونهمداخلې او مخنیوی ځورونې د 

پالیسیانې. لپاره تعلیم مشمول او مساواتو او ډسیپلین مترقي د 
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 ېورونځد ې چدي اړ ران دیمه. ورونځه کلړي، کور راپه تر دیمدول دي جه پې ښیپو کونکزده د ې چدي اړ دان نارمکادارو و ولټد 
 ي.ټلوپې ښیپې ولټوي شور راپ

 دایبن، اوریشمود الرښد او ي کونارککز ینولټي، کوونښه کلوي، کار کډول م یقتسمه پره سو کونکزده د ې چدان نارمکه غهادارې د 
 ې.ورونځد ول مشه پري، لا ضفه پي ځوونښد ز یاغي فنمې چی ووایواب ځه تد نلچه رامتاحې با یب اسنامنو ولټ

 وکڅوي، وي شورول ځې چوک څړي کو تمچالړ مور نا یې لداخمه، ونرامروګپه تو کونکزده ه غهې چدي اړ ادارې ي ځوونښد 
وي.ل یدخې کې ورونځه پې چوک څاو وي د اهشې ورونځد ې چ

ې،اڼپب ویوزارت د اره، پلو اتوملعمورو ندې انبي والګرنڅدو یکخ امخمو داننارمکد ره سو ښیپد ې کي ځوونښه پ
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html ې”وونورکواب ځاو ې وونورکور “راپد ې ک 

ړئ.کزده ور ناړه ه پو اتدمخو تمچالرې ه لي ځوونښد ې چواړئ غه کږئ ږیوغره سر دیمي ځوونښل پخد ا یورئ وګه رخب

 اووي، ل یدخې که ورونځې چه غها یبه لیبه پږي، یکورول ځې چوک څي سیونه کاړیره سن دیوالو کونکزده ه غهد د ایبران دیم
ی:ووایه توی غه

يشو پیښ څه

یدلیرسان زیه څه تي کونکزده 

 هرتساره پلو لویواب ځه تې ښیپد ې چو ړنکاداري ه غهد ول مشه پوي، شل تسیاخه ونامګوم کاره پلو لاتسوب تدیونخي کونکزده د 
ي.دلیرس

ي.شړی کو تمچړ التموم کاره پلي کونکزده د ه بې کواب ځه تې ښیپ

ردې:پره یرسب

و.وی شړی کو تمچه توم اشموی غهد ې چږي ږیوغره ورساړه ه پړ التمه غهد و رڅتي لراوبن دیوالد ایبران دیم

م؟شی رللع مطه څد ه خڅي ځوونښد زه و نوي، وی شورول ځوم اشما زمه ک
 ورراپوم نار عتسمه پې ښیپې ورونځد ړي ورکازه اجه تړو وګورو ناو و کونکزده و، استې چري ولژر یروسپو یې داسد ایبي ځوونښ
.ړيک

ړئ:وکې یه نتوښغو دلیلد و نراوړئ، ه تالسات وملعمي افاضواړئ غډول اده سه په پت اسین مښدیاناړه ه پوم اشمل پخد و استه ک

ي.سیالپې لداخماو وی ینخمه خڅې ورونځد ادارې د ي ځوونښل پخد 

 دړي غې نولټي ځوونښد او ي، کوونښي، کونکزده د ایبه ګنڅې چوي شر راببدا ې چې کوم که پون، انقوړو خ رمپد ي ځوونښل پخد 
ړي.وکد نلچدې روړانپل وبی

http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html
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د کارمندان ښوونځي د چې کوي ګوته په څه هغه ناد اسدا پالن. مداخلې او مخنیوی څخه ځورونې د ادارې د ښوونځي خپل د 
شي.کولی څه لپاره حلولو ستونزې 

په خوندیتوب د چې کوي مرسته سره ښوونځیو د سروې مستعاره دا نتایج. یا پایلې ښوونځي د څخه سروې فضا د ښوونځي د 
غږیدل اړه په ورکولو وده ته ښوونځیو منلو او خوندي د او څرنګوالي مخنیوي څخه ځورونې د او کړي مشخص احساسات اړه 

ورسي.سرته کې کلونو دوه هر په لږترلږه باید سروې کړي. رامنځته 

ونیسي. اړیکه سره ستاسو چې شئ کولی طمع څخه ښوونځي د تاسو نو شوی، ځورول ماشوم ستاسو چې شي خبر کارمندان که 
ستراتیژیانو ځینې د ممکن لري باور پرې ماشوم ستاسو چې ښوونکی بل کوم یا ښوونکی ماشوم د ستاسو چې ومومئ ممکن تاسو 

وکړي.مرسته کې حلولو ستونزې د او وي وړ پیژندلو 

ساتي.اخفا کونکي زده د چې کله وپلټي، هڅې بشپړې هرې په اندیښنه ستاسو چې کیږي طمع څخه ښوونځیو د 

وي، المل ځورونې د چې هغو د شمول په وي، دخیل کې ځورونه په چې څوک کړي نښه په کونکي زده هغه ټول به ښوونځي 
وي. شاهدان ځورونې د چې هغه او وي شوي ځورول چې څوک 

اندیښنه اړه په مالتړ شوي کړی چمتو ته ماشوم ستاسو تاسو که کړئ یې تعقیب شئ کولی تاسو چې ولري پروسه یو به ښوونځی 
اړیکه سره افسر نظارت د ادارې ښوونځي خپل د شئ کولی تاسو نو وي، نه کونکی قانع ته تاسو ځواب ښوونځي د که ولرئ. 
ونیسئ.

خوندي، د ډله نوموړې کړئ. مالحظه ورتګ ته ډلې ښوونځیو منلو او خوندي د کې ښوونځي خپل په ممکن تاسو پردې، رسیره ب
کونکی زده یو کارمندان، ښوونځي د پالر، او مور یو لږترلږه مدیر، کې پدې ده. مسؤله لپاره روزلو فضا ښوونځي منلو او مشمول 

وي.شامل لګری میو ټولنې د او 

دخیلندی کې ځورونه... په ماشوم زما لږترلږه ښه، 
د ځورونه کې، قضیو سلنه 85 په وکړي. مخنیوی څخه هغې له شي کولی هریو او زغمي یې هریو نو پیښیږي ځورونه چې کله 

شاهدان هم څه که حتی وي. لیدلي یې چې څه کیږي متاثر واسطه په څه هغه د شاهدان دغه کیږي. رامنځته پروړاندې اهدانو ش
هغه د یا نشي ښکار یې پخپله دوی چې بیریږي څخه څه هغه له دوی چې ځکه شي دخیل پکې چې غواړي ونه یا وبیریږي مکن م

ورکړي. راپور ځورونې د ډول مستعار په شي کولی دوی نو وي، شوی ځورول چې بدوي شیان لپاره شخص 

سره درولو ځورونې د شي کولی هغه او وړنده منلو د ځورونه چې وکړئ مرسته کې پوهیدلو دې د سره ماشوم خپل شئ کولی تاسو 
وکړي.مرسته واسطه په ورکوونې راپور ډول مستعار په یا ته غټ کوم 
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وکړي.مرسته سره درولو ځورونې د شي کولی روزل اړیکو روغ د 
ده.خبره لویه څخه وړلو منځه له ځورونې د مداخله او مخنیوی څخه ځورونې د 

یا وي مخامخ که وي، دخیل کې چلند ډک احترامه د ترمنځ خلکو د اړیکې یا ارتباطات روغ ده. هم وده پراختیا اړیکو روغ د دا 
خوښ او ډک احترامه د خوندي، روغ، کونکي زده ټول چې وشي مرسته سره راوړو السته اطمیینان د چې دی دا هدف نالین. آ

لري. هرچاسره د کې ژوند خپل په ارتباط 

رول د وي، وړ کار د شي کولی ارتباطات روغ څنګه چې سره ښودلو په دې د لپاره ماشومانو د مشران نور او والدین ښوونکي، 
ارتباطاتو مثبت مشرانو د سره ماشومانو نورو د ارتباطات مثبت ماشومانو د کوي. چمتو ورته مالتړ او وړي پرمخ عمل وډل م

لري. اړه پورې 

به لپاره مالتړ کونکو زده هغه د وي، مناسب لږ به لپاره ځورولو نورو د لري وړتیا درلودلو ارتباطاتو روغ د چې کونکي زده هغه 
سالم د راوړي. السته توګه غوره په اهداف تعلیمي خپل چې وي به وړ دې د او وي، شوي مخ سره ځورونې د چې وي احتمالي ډیر 

ده.الر کلیدي یوه لپاره کولو رامنځته فضا ښوونځي منلو او خوندي د او مخنیوي څخه ځورونې د ورکول وده ته رتباطاتو ا



د والدینو لپاره یو الرښود 11 ځورونه ـــ موږ ټول د دې په درولو کې مرسته کولی شو

 	 

 	

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

ووکه ترسمه ګنڅره سو ولکه وګجو لنماو دي ونخي ځوونښو اریټاوند وږ م
 ېکي ځوونښه پي کونکزده ې چواړئ غه کدي ن اړیال رییاپچدي ونخاره پلې وونښاو ړې کزده د او ا ضفه تبثموه یي ځوونښد 
ي.اوسي الریب

ړئ:کزده ور نې یاړه ه پ

 ې،رمزیي ځوونښد ه، ډلو یځوونښو لنمد او دي ونخې کي ځوونښر هه پې کژي یراتتسع امجدې پ ژي.یراتتسو یځوونښي دونخد 
 دي.ل امشا یرتګلمره سون فیلتې ترسمو انوماشمد او ران دیماو ي کوونښاره پلې روزند 

www.ontario.ca/acceptingschools

 ده.و تمچې کو ژب 22ه پروې سدا  روې.سا ضفي ځوونښد اره پلو ندیوالد 
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html

 داوي. ورکوده ه تا ضفې تبثمي ځوونښد او وي ل یدخی ځوونښړ پشبې کن” یلپیډسي رقت“م ه.قریطو اریټاوند اره پلن یلپیډسد 
 ودېوک لست بثمد دا ړي. وکاب ختانو لایپد اړوند ه تو ولکه ښنه پوک لسب اسنامني کونکزده د ې چوي ورکا یوړتدې د ه تر دیم
 هپره ست احوضه پي سیالپدا وي. کدې وړانم هړ التمری ډیه تو کونکزده اره پل

www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf ېشو یحتشر کې

 هښنه په ونتیؤلسماو ه ونرولاره پلو ریهې که نولټاو ي ځوونښه پود الرښدا ه تون انقو اریټاونو وړلخ رمپد  ون.انقو وړلخ رمپد 
و.انکریشې نولټد او دان نارمکي ځوونښد ن، دیوالو، کونکزده د ول مشه پوي، ک

www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html

 ویینخمه خڅې ورونځد وی غهد اره پلادارو و یځوونښد ي سیالپدا  ي.سیالپو اریټاوند دې انبې لداخماو وی ینخمه خڅې ورونځد 
 دوي.نرګڅات عوقتدې انبو ولکي لپاو ې وونورکوده ه تي سیالپې لداخماو 

www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf

 ویځوونښو اریټاوند ي ځوونښاو ادارې ي ځوونښد وزارت، ه ګنڅې چدوي نرګڅه څه غهدا  .يتیژاستر تعلیم لمشمو وا يومسا د
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html وي.که ایمحم یلعتول مشماو اوي سمې ک

 ولنماو دي ونخد ې چا چي ژنیپې ډلو یځوونښو لنمد او دي ونخورې پ 10ر تزه ایجړې ومن .ېیزجا ممقد هرلپا نځیووښو منلو د
 وي.ړی کار کاري کتاباو ی اینثتاسې کو ولکه تځنرامال رییاپچي ځوونښ

www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html

 ورئوګدی. و تمچه( تاعسش ورویلې/څورځاوه ۍ اون)د  24/7ت دمخادي متاعاو رم حمدا  .نټلیفو ستېمر د نوماشوما د
www.kidshelpphone.ca ړئ.وکون فیلټه ت 6868-668-800-1ا ی

http://www.ontario.ca/acceptingschools
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html
http://www.kidshelpphone.ca


BLEED

اضافي معلومات:

 ودهه طواسه په( کبشو وړله ځنمه لي والخریاوتتد او و ولکه راخپو اتاطبارت)د  PREVNetد ې، رمزیې ورونځد اره پلن دیوالد 
www.prevnet.ca/BullyingResources/ResourcesForParents/tabid/390/Default.aspx ويش

 و،اتالعاطد اره پلن دیوالد ټ یکولټدا  ي.شی ولکه څاره پلوب تیالریبو انوماشمو لپخد ن دیوالاپ: چټ یکولټن دیوالوان ځوي ند 
 وي.که ترسمې کو ولڅهاو ړ التمو انوماشموی غهد ې کي ځوونښه پره سوی غهې چدی ون یسکیولکو یو رمزیاو و زوندیوړان

www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/Parent_Engagement.html

Safe@School.  دول مشه پوي، کو تمچې رمزیاړه ه پم یلعتول مشماو اوي سمد او وي ینخمه خڅې ورونځد ه اڼپب ویدا 
www.safeatschool.caو. رمزیې روزند اره پلړو غو داننارمکي ځوونښد او و کوونښ

تر  څخه 12د دا ده، وې شوده ه طواسه پوزارت ت دمخو انوانځاو و انوماشمد  ه.رمزیوه یې دانبا یتراخپوان ځد ی: اځو ښپد 
 دو شی ولکوږ مې یه طواسه پې چالرې ه غهاو وي، کو تمچه نتکا یبوه یو لرحمز ایوده و انوانځي کرونلر معورې پو الک 25

www.ontario.ca/steppingstonesه پدی و تمچو. ووایه ورتواب ځاو ه ښنه پا یاړتوی غه

پهکړئ، زده نور اړه په ښوونځیو منلو او خوندي د 
www.ontario.ca/acceptingschools  کې

په وموندئ، کې ژبو ډیری په لومات معنور والدین د او بروشر دا 
www.ontario.ca/EDUparents کې

 هپواړئ، راوغالرې ه لت دمخو اریټاوند ې که ژبوي سرانفاو ي سیلګانه پې انیاپکوي شاپ چر روشبدې د 
www.ontario.ca/publications
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	 ﮫﻧوروځ ږوم لوټ د ېد هپ ولورد ېک هتسرم یلوکوش
	 هنوروځ هڅ یش؟ید
	 د ېنوروځهنولوډ
	 ایآ اد هنوروځ هد هک امز موشام هپ يکیزف هڼب هن يو يپټ؟یوش
	ب ییانښیر ای ربیاس هنوروځ هڅ یش؟ید
	 ایآ هړګج وا هنوروځ هرس هترو ؟يد
	 هنوروځ هرموڅ يدج هزنوتس ؟هد
	 ایآ ناکله وا ېنوجنا هترو لوروځ؟يوک
	 هز هګنڅ یلیو مش هک امز موشام لوروځ؟يږیک

	 امز موشام لوروځ .یوش هز هڅ دیاب ؟مړکو
	 هز هګنڅ یلوک مش لپخ موشام د ېنوروځ هرس هلماعم ولوک هتسرم؟مړک
	 ایآ اد ناکما يرل ېچ امز موشام رون؟يوروځو
	 يځنووښ هنوروځ وا ېرون ېښیپ هګنڅ هراداوک؟ي
	ک همز امشا موځ لوروش یو ،يون و هز دښنووځ يڅخ ه دڅ هطم عللر یش؟م
	 ،هښ هږلرتږل امز موشام هپ ...هنوروځ ېک یدنلیخد
	 د غور وکیړا لزور یلوک يش د ېنوروځ ولورد هرس هتسرم.يړکو
	م ږو دنواټیرا وښنووځ يخنو يد وامنل وجګو هکلو وس هرڅنګ همسرت هکوو





