
Refugee H
ealth Program

s
4750 N

orth Sheridan Road, Suite 500
Chicago, IL 60640

ما هي املضايقة ؟
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 اثارة املتاعب او املضايقة عن طريق االنرتنيت:

و هو نوع من املضايقة او االزعاج عن طريق االنرتنيت و ذلك اما 
بأرسال الرسائل النصية او الربيد االلكرتوين و غالباً ما يكون مجهول 

االسم. و هي تشمل نرش الشائعات عىل املواقع االلكرتونية مثل 
الفيسبوك و توتري و نرش صور و مقاطع فديو محرجة, باالضافة اىل 

خلق حسابات وهمية يف املواقع االلكرتونية

ملاذا يقوم البعض باملضايقة او اثارة املتاعب؟
مثري املتاعب يقوم مبعاملة بقية االوالد معاملة سيئة و ذلك ألنه يظن  
بأن ذلك  سيجعله  يندمج ضمن هذه البيئة. و ذلك بسبب تفوقه عىل 
الناس الذين يضايقهم او انه يحاول تقليد شخص اخر, و قد يظنوا بأن 

مضايقتهم للغري سوف تجعلهم اكرث قوة او شعبية اكرث.

كيف تؤثر املضايقة عىل االشخاص؟ 
مثري املتاعب ممكن ان يجعل ضحيته يشعر بحالة سيئة, او بالوحدة 

او عدم االندماج او بالخوف و بالضعف.
بعض االوالد الذين يتعرضون للمضايقة ميكن ان يشعروا باملرض 

النفيس او بالرغبة يف ايذاء أنفسهم. االوالد الذين يتعرضون للمضايقة 
يف املدرسة يبدأون بالترصف السيئ داخل الصف, الحصول عىل درجات 
سيئة او حتى ترك املدرسة و احيانا يتوجهون ملضايقة االخرون بدورهم

عندما يكون هناك شخص او مجموعة من االشخاص يقومون عمداً 

)احيانا او مراراً( بأيذاء شخص اخر )جسدياً او كالمياً(..... هذه هي 

املضايقة.

مضايقة  شخص او الكالم بكالم مزعج او أحراجه	 

التهديد بأيذاء شخص ما	 

نرش اشاعات تسئ اىل شخص ما و تجعله مبظهر سيئ	 

تجاهل او ترك االطفال خارج النشاطات املختلفة عمداً	 

مهاجمة شخص اما بالرضب او بالصياح او الرصاخ	 

ايذاء ممتلكات او مقتنيات شخص ما	 

مثري املتاعب او الشخص الذي يضايق االخرين يقوم بالسخرية 

من االوالد لكونهم جدد يف املدرسة او لكونهم يعيشون يف منطقة  

او حي معني, او لكون مالبسهم تختلف عن االخرين او لكونهم 

يتكلمون لغة مختلفة



What is bullying?

English Sources (مصادر باللغة االنجليزية)
United States Department of Health and Human Services

www.stopbullying.gov
http://www.stopbullying.gov/kids/index.html

English/Arabic Sources (مصادر باللغة العربية):
National Centre Against Bullying

http://www.ncab.org.au/bullyinghurts/

www.heartlandalliance.org/
refugeehealth

For more information about 
the IHOP Project, contact: 

refugeehealthprograms@heartlandalliance.org
(773) 751-4073

When one person or a group of people  
intentionally (and, often, repeatedly) hurt 
another person physically or verbally, this is 
bullying.  
Some of its most common forms are:
•	 Teasing or saying mean or embarrassing 

things about someone
•	 Threatening to harm someone
•	 Spreading rumors that make someone look 

bad
•	 Ignoring or leaving kids out of activities on 

purpose
•	 Attacking someone by hitting them or  

yelling at them
•	 Harming someone’s belongings
Bullies might make fun of other kids because 
they are new at school, live in a certain  
neighborhood, look or dress differently, or 
speak a different language.

للمزيد من املعلومات عن “برنامج التوعية الصحية 
?Why do people bullyللعراقيني” )IHOP( اتصل ب-

Bullies treat other kids badly because they think it 
will help them fit in or be more popular, they feel 
superior to their victim, or they are copying other 
bullies.

Cyberbullying is a type of bullying that happens 
online or through text messages or emails and is 
often anonymous. It includes posting rumors on 
sites like Facebook or Twitter, sharing embarrass-
ing pictures or videos, and making fake profiles or 
websites.

How does bullying affect someone?
Being bullied can make you feel sad, lonely, unpop-
ular, afraid, or powerless.  Some kids might feel sick 
or want to hurt themselves.  Sometimes kids who 
are bullied at school start behaving badly in class, 
getting bad grades, skipping school, or bullying 
other kids.

What can I do to prevent bullying?
•	 Stay away from places where bullying happens.
•	 Stay near adults and other kids.
•	 Treat everyone with respect.
•	 Don’t post embarrassing or hurtful pictures, 

videos or comments online.
•	 Keep your passwords a secret.

Consequences for bullies
Bullying is a serious problem in the U.S. Even if the 
bullying happens outside of school or online, bul-
lies can receive detention, suspension or expulsion 
from school.  Bullies can even get in trouble with 
the police, and a police record can have a negative 
impact on immigration processes.  If you need help 
to change your behavior, talk to an adult you trust.

What should I do if I am being bullied?
•	 Look at the kid bullying you and tell him or her 

to stop in a calm, clear voice.
•	 Walk away and stay away. Don’t fight back.
•	 Talk to an adult you trust to help stop the 

bullying.
•	 Show an adult any negative text messages, 

emails, or online comments you get.

كيف ميكن ايقاف املضايقة؟
االبتعاد عن اماكن حيث تتواجد املضايقة.	 
البقاء بالقرب من البالغني و االوالد االخرين. املضايقة غالباً تتم 	 

عند غياب االشخاص البالغني.
معاملة الجميع باحرتام.	 
عدم وضع صور و مقاطع فديو و تعليقات محرجة  او مؤذية يف 	 

املواقع االلكرتونية.
االحتفاظ بالباسورد )كلمة الرس- password( بصورة رسية	 

ما يجب فعله عندما أتعرض للمضايقة؟
النظر باتجاه الولد او البنت الذين يقومون مبضايقتك و الطلب 	 

منهم بالتوقف بصورة واضحة و بصوت هادئ.
محاولة البقاء بعيدا. ال تقاوم.	 
اطالع اي شخص بالغ تثق فيه عىل الرسائل املسيئة و الربيد 	 

االلكرتوين او التعليقات التي تلقيتها عن طريق االنرتنيت.
أبالغ اي اي شخص تثق فيه بأنك تعرضت للمضايقة  فالتحدث 	 

عن املوضوع يساعد عىل عدم الشعور بالوحدة

عواقب املضايقون و مثريي املتاعب:
املضايقة أصبحت من احدى اهم القضايا الجدية يف الواليات املتحدة, 
و االشخاص الذين يقومون باملضايقة )bullies(  يواجهون عواقب ما 

فعلوه حتى و ان كان خارج املدرسة او عىل االنرتنيت. املضايقون الذين 
تثبت عليهم فعلتهم يواجهون الحجز املؤقت يف املدرسة)detention( او 

 االيقاف املؤقت من الدوام )suspension( او الطرد من املدرسة 
)expulsion(. املضايق الذي يؤذي االخرين جسدياً سوف يواجه مشاكل 

مع الرشطة , و تثبيت هذه التهمة يف سجل الرشطة سوف ينعكس و 
يؤثر اجراءات الهجرة. اذا كنت قد ضايقت اوالد اخرين و كنت تفكر 
ماذا ممكن ان يرض ذلك مبستقبلك و اذا كنت تريد املساعدة لتغيري 

سلوكك, حاول التحدث اىل شخص بالغ تثق فيه


