
 

  
 على إنهاء العنف ساعدواالصمت أوقفوا  

 

 أولياء األمور و األوصياء القانونيين الكرام:

تفخر مدرسة براينت المتوسطة  بأن تعلن أنه سيقوم  مكتب النائب العام ميشيغان بتقديم عروض حول 

في والية  ميشيغان والخط  اإللكترونيةسالمة الطالب كجزء من مبادرة السالمة على مواقع اإلنترنت أو 

شباط  2معة المحاضرة مقدمة لجميع الطالب و األهل يوم الج OK2SAYالساخن لسالمة الطالب، 

. يتضمن العرض  ندوات للطالب في الصباح وحلقة دراسية لمدة ساعة واحدة للبالغين التي سيتم  2102

 ظ. 0تقديمها لآلباء وأفراد المجتمع في الساعة 

. OK2SAYتمثيل أقرانهم الذين يروجون لبرنامج  فيديو منسيشاهد طالب الصف السادس والثامن 

 اإلبالغ، كيف يعمل، ما أنواع الحوادث التي يمكنهم  OK2SAYرنامج سوف يتعلم الطالب ما هو ب

عنها، وكيفية تقديم النصيحة ، وما الذي سيحدث مع هذه النصيحة. ثم يحصل الطالب على تفسيرات 

مفصلة عن التنمر، والتسلط عبر اإلنترنت، واالنتحار،  واإلساءة الجنسية، والتهديد الوحشي، وكيفية 

 األنترنتلى حماية أنفسهم ع

كما سيشاهد الطالب شريط فيديو عن قوة الكلمات، والطرق المخادعة التي يستخدمها متحرشو 

للنيل من المراهقين ، جنبا إلى جنب مع شريط فيديو يضم طالب من ميشيغان توفوا بشكل  األنترنت

الطالب أيضا شريط مأساوي عبر االنتحار الذي لعب التنمر جزءاً من أسبابه. إضافة إلى ذلك سيشاهد 

فيديو يظهر اآلثار السلبية الرسائل النصية الجنسية و شريط فيديو يقدمه المركز الوطني لألطفال 

 المفقودين والمستغلين.

توفر هذه الندوة العائلية/ المجتمعية أدوات عملية، بما في ذلك نصائح السالمة على شبكة اإلنترنت 

ير  العالمات ( فهم تأث2ميشيغان للمسجلين كمتحرشين جنسيين. على سجالت والية  االطالع( 0وكيفية: 

 على مخاطر( التعرف 4تبادل الصور المعلومات المرفقة بالموقع  على خطر ( التعرف3الرقمية. 

 ( التعرف على5المختلفة،  المحتملة للتطبيقاتالخصوصية 



 

( تحديد عالمات التحذير عبر اإلنترنت ووضع خطة 6األخطار المحتملة والتداعيات القانونية للنشر. و 

 عمل.

 

 

سيتثنى للطالب الذين يقوم أهاليهم بحضور الندوة من ربح واحدة من عشر بطاقات هدايا شرائية 

 من متاجر تارجت.

 

 

نشجعكم على مشاهدة مقاطع الفيديو التي سيتم عرضها على الطالب على موقع مكتب المدعي العام 

 (.mi.gov/csi) اإللكتروني

 و المزيد من المصادر يمكنك زيارة  OK2SAYلمزيد من المعلومات حول البرنامج

 (ok2say.comالتالي: ) اإللكترونيالموقع 

ة الرجاء قم بالتوقيع على الجزء ك ، في هذه الندو/ابنت إذا كنت ال ترغب في مشاركة ابنك

 شباط )فبراير(. 0السفلي من هذه الرسالة و إعادتها  إلى معلم الطالب بحلول 

 مع كل التقدير

 السيد دينيسن السيدة طرفة و السيدة أحمد

 بأن يحضر ابني / ابنتي هذه الندوة  ال أرغبكال 

 الخاصة حول سالمة الطالب.
 

 
 : توقيع ولي األمر
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