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االعتداء الجسدي هو أي إصابة 
غير عرضية تصيب الطفل

ما هي العالمات؟

عالمات على الطفل –
عليه إصابات جسدية غير واضحة السبب  •

فقدان مبكر لألسنان  •
يبلغ عن االعتداء لفظيا  •

يتجنب االتصال بالبالغين  •
غضب مستمر وعدوانية أو نشاط غير عادي  •

تصرفات متطرفة  •
تقلبات في الدور  •
تأخر في التطور  •

يبدو خائفًا من مقدمي الرعاية  •
عصبي عندما يسمع بكاء األطفال اآلخرين  •

يرتدي مالبس إلخفاء اإلصابات  •
يتعلق عاطفيًا بأي شخص بالغ بدون تمييز  •

ال يعبر عن احتياجاته أو احتياجاتها  •
ال يتحدث مع اآلخرين  •

عالمات على مقدم الرعاية –
يبدو غير معني بالطفل  •

يبدو متوترًا ومثقًال باحتياجات الطفل  •
يستغرق وقتًا غير عاديًا لطلب الرعاية   •

الطبية للطفل
يقدم إيضاحات غير مالئمة وغير مقبولة   •

إلصابة الطفل
يأخذ الطفل إلى طبيب مختلف أو مستشفى   •

مختلف عند كل إصابة تحدث له
يتعاطى المخدرات  •
يعاقب الطفل بشدة  •

يصف الطفل بطريقة سلبية باستمرار  •
يفتقر للحافز المالئم  •

يقع  االعتداء الجنسي عندما يشرك 
شخص ما الطفل في نشاط  جنسي 

عن طريق استغالل قوته أو استغالل 
ثقة الطفل به

ما هي العالمات؟

عالمات على الطفل –
لدية صعوبة في المشي أو الجلوس  •

مالبس داخلية ممزقة أو عليها بقع أو دم  •
ألم أو حكاك في منطقة األعضاء الجنسية  •
كدمات أو نزيف في األعضاء التناسلية   •

الخارجية
مرض تناسلي  •

الحمل  •
جسم غريب في المثانة أو الشرج أو مجرى   •

البول
تكرار تلوث منطقة التبول  •

تصرف جنسي عدواني و علني  •
رسم صور أشخاص تــظهر أعضائهم التناسلية  •
القسوة على الحيوانات بدون تفسير فسيولوجي  •
المعرفة المبكرة باألفعال الجنسية الصريحة  •

اضطرابات في النوم  •
اإلستحمام المتكرر بكثرة  •

إشعال النيران  •
عالقات سيئة مع الزمالء  •

التحفظ على اإلتصال الجسدي و خصوصًا   •
بالبالغين

عالمات على مقدم الرعاية –
حماية زائدة أو غيرة على الطفل  •
حماية زائدة لخصوصية العائلة  •

ال يسمح للطفل بالمشاركة في أنشطة خارج   •
المنهج

يشجع الطفل على االنخراط في الدعارة  •
يتعاطى المخدرات  •

منعزل جغرافيًا و/أو يفتقر إلى االتصال   •
االجتماعي والوجداني خارج إطار العائلة

تدني الروح المعنوي  •

االعتداء النفسي هو أي تصرف 
يدمر الثقة بالنفس والروح 

المعنوية للطفل مما يؤدي إلى 
حرمانه الشديد من العواطف 

وإصابته بالصدمة

ما هي العالمات؟

عالمات على الطفل –
اضطراب في الكالم  •

تخلف في التطور الجسدي  •
عدم الرغبة في النجاح  •

محاولة االنتحار  •
عادات مضطربة (المص أو العض أو   •

الهز)
تدني الروح المعنوية  •

صعوبة في تكوين عالقات إيجابية  •
مشاكل اإلقصاء  •

عدم القدرة على الثقة  •
سمات اإلصابة بمرض عصبي  •

تصرفات متطرفة  •
سلوك تالؤمي غير عادي  •

غير مبالي  •
منطوي على نفسه  •

يبلغ عن إساءة معاملة عاطفية  •

عالمات على مقدم الرعاية –
يعامل األطفال في العائلة بدون تساوي  •

ال يبدو مهتمًا بمشاكل الطفل  •
يلوم أو يقلل من شأن الطفل  •

غير متجاوب ورافض  •
ال يبدي محبته  •

ال يجد أي شيء إيجابي في الطفل  •

اإلهمال هو الفشل المزمن في 
تزويد الطفل بحاجاته األساسية 
الالزمة لنموه  وتطوره الطبيعي

ما هي العالمات؟

عالمات على الطفل –
الجوع المتواصل وقلة النظافة  •

مالبس غير مالئمة  •
قذارة دائمة  •

قلة اإلشراف باستمرار  •
إهمال االحتياجات الجسدية والطبية والمتعلقة   •

باألسنان
تعب وكسل مستمر  •

الهجر  •
نقص في الوزن  •
تخلف في التطور  •

بقع صلع في رأس الرضيع  •
سرقة أو استجداء الطعام  •

البقاء لفترات طويلة في المدرسة  •
الذهاب مبكرًا أو البقاء متأخرًا في المدرسة  •

حضور المدرسة بشكل غير منتظم  •
تعاطي المخدرات  •

أن يقول بأنه ال يوجد والد أو مقدم للرعاية  •

عالمات على مقدم الرعاية –
حياته العائلية فوضوية ومثيرة للضجر  •
غير مبالي ويشعر بأن ال شيء سيتغير  •

منعزل عن األصدقاء واألقارب والجيران  •
ال يمكن العثور عليه  •

يتوقع الكثير من الطفل  •
يتعاطى المخدرات  •

يعرض الطفل لظروف معيشية غير سليمة  •

بلغ الجهة الحكومية المسئولة في واليتك بكل   •
حادثة اعتداء .

ال تحاول أن تحل المشكلة بنفسك.  •

ال تضغط على الطفل الذي يتعرض لالعتداء   •
بأن يفصح عن المعلومات لك.

أبقي على سجالت كتابية بكل مؤشرات   •
االعتداء وأي معلومات أخرى.

قدم دعمًا غير مشروط وتفهمًا لوضع الطفل   •
الذي يقع عليه  االعتداء.

أتبع إجراءات مكان العمل الخاص بك   •
وخطوات تقديم اإلبالغ.

خدمة منع االعتداء على الطفل

http://www.strongsafefamilies.online

