
 أمن المجتمعات  أمن الشباب



     مواضيع للنقاش

• وبدلك, كيف تساعد طفلك ليتجنب الدخول في العصابات التي لها نشاطات -          

.                             ولديه امل  , صحي, ينمو امن   

.        طفلك وجيرانك. التي تستطيع دعمك  .كيف توصل المصادر في مجتمعك  -  



  مادا تكون عصابات الشباب

وتكون        , هي عباره عن مجموعات تؤلف نفسها  

         مجموعه من الشباب او من الكبار او األثنين معا      

وتختلط مع بعضها البعض والتي يمارسون بها اعمال  

وقد يكونوا متفريقين أو منظمين بشروط . اجراميه     

.وقوانين    



  خمس أسباب ألرتباط الشباب بالعصابات

الشعور بأل نتماء                                         -

  -الحمايه من األ عتداءت                                                         

الفقر وعدم وجود اي مصدر للمال                             -  

قلة حضوره للمدرسه كالغياب المستمر                       -  

قلة أو عدم وجود الرقابه من الوالدين                        -  

             



   األسباب لعدم ارتباط المراهقين مع العصابات

 

 

    - التزام المراهق بالمدرسه

  

الموسيقى,الفن, التسليه, الرغبه لتطويراهتماماته بالرياضه-  

  

الشعور                                       , الرغبه لبناء مهاراته -

   

الشعور باألنجاز                         , الرغبه لبناء مهاراته -  

   

والشعور بالتحكم بحياته وقراراته, عنده األمل-                      

   

                                  



سنه 12سنوات الي عمر  6أطفال من عمر    

                                                         .نموهم عقليا  

   

                                                          .نموهم جسميا  

                                            

 .نموهم اجتماعيا   

 

 .نموهم دينيا         

 



 عوامل الخطر

.                                   ليس له القدره علي التحكم بالعصبيه والغضب, عدواني-1

                                .       

.                                                                    عدم األهتمام ويكون مندفع-2

                                .                                         

.                                                            لديه مشاكل علميه في المدرسه   -3

                                 .                                    

.                                                      ليس لديه األحساس بشعور األخرين   -4

                                  .                              

يتعارك دائما  مع األخرين                                                                      -5

                                  .                                             

أو يكون مع مجموعه من األصدقاء الني لديهم , ليس لديه القدره ليتعرف بأصدقاء-6

                                                    مشاكل                      
 



 مادا تكون المرونه أوالتكيف

أو يقلل في الدخول في ا لتأثيرات التدميريه أو مشاكل , الشاب اللدي لديه قدره ليمتنع-

.ظرفيه  

.                                                                          

- قصة عاطفيه او صديق, المدرسه, الشاب يدخل في مشكله سواء عائليه هدا   

.  هدا الشاب لديه القدره على ان يمتنع في الدخول بمشاكل أو التأثير في تدمير النفس

.سماع األخرينالقدره على  أيضا                                      
 



 ا لطفل اللدي عنده المرونه

                            

شعور قوي باألنتماء للعائله                     -1                                     

والمدرسه                                          -2 .                         

والمجتمع                                           -3 .                          

الشعور باألمل-4                                        .                     

األهتمام من الكبار في حياتهم-5              

 



  شعور األطفال بالمرونه والتكيف

األمان في منازلهم ومجتمعاتهم - .  



  استمتاع األطفال بالمرونه والتكيف

الدهاب الى المدرسه -    .   



 ?  مادا نستطيع أن نفعل



• في المنزل                  -1  

قضاء وقت مفيد مع اطفالك                                                                              -  

استمع ألطفالك                                                                                             -  

حاول معرفة مايثير اهتمامهم وقيمهم                                         -                               

                       

  - اشرح األسباب وراء وضع قوانينك ألطفالك للتفريق بين                                             

.                                                                                         الخطأ والصح    

    

كون قدوة حسنه ألطفالك -                                                                                     

 

 شجعوا أطفالكم على األهتمام والشعوروالعطف باألخرين                                               

               

علم أطفالك كيف يتحملوا الضغط مع األخرين في المنزل كاألخوه واألهل                            -  

ساعد طفلك على تطوير مهارات حل المشاكل                                                           -  

                        الزام طفلك بانه عليك معرفة أين يدهب طوال الوقت                            -



في المدرسه-2  

.                حاول ان تتعرف بُمدرسة ابنك قبل وقوعه في اي مشاكل-  

.ا جعل طفلك أن ينضم في النشاطات المدرسيه مثل الرياضه والموسيقى-    

.                                     انضم الى اجتماعات أولياء األمور  -  

.               انضم كمتطوع في المدرسه أو في الرحألت المدرسيه  -  

 



في المجتمع-3   

. اشترك الى عضوية المستأجرين والحفألت األجتماعيه كالدينيه او الخاصه   -   

.ساعد على تنظيم الحفألت األجتماعيه في مجتمعك المحيط بالمنطقه المقيم بها-  

.                                           بلغ عن أي نشاطات اجراميه للشرطه   -  

  

 



عألمات للتعرف على أن هدا المراهق انضم الى 

 نشاطات العصابات

فجأة ضعف في المدرسه -  

فجأه يتعارك مع األهل والمدرسين                           -  

تغيير اصحابه ويكون لوحده                                  -                                                           

ظهور عألمات للدخان والمشروبات ا لكحوليه او األدويه -  

لديه سوابق اجراميه مع الشرطه                            -  

مندفع ويشتري بألحدود                                       -  

لديه مال كثيربدون شرح من اين المصدر                   -  

ارتباطه بالتخريب المتعمد والسلوك بالدنب                  -  

يحمل األسلحه ويخفي أدوات شخصيه                       -  

 



 حظر التجول

سنه أل يستطيع أن يكون في مكان عام اوحفله بين الساعه           16الشخص أقل من    

صباحا بدون شخص بالغ مسؤول عن هدا الطفل               6بعد منتصف الليل الى  12  

او اكثر لو هدا المراهق تعدى القانون 1000احتمالية تغريم الوالدين من قانون المدينه بقيمة   

 



 مسؤولية تصرف أولياء األمور

قد يتحمل أولياء األمورلدفع النكلفه عن التكسسير -1 

سنه 18والتخريب للممتلكات العامه أو الخاصه تحت سن  .                                  

    

ادا كان التخريب ليس متعمدا                                 -2

                                                                                                        

  

أولياء األمور بدلوا جهدهم لمنع التخريب تحت مراقبتهم-3           



 كيف تتصل بالرقم الصحيح عند التبليغ للشرطه
                            تتصل. عندما تكون حيات األنسان في خطر -1

        911                                                                                   

أي حاألت طارئه                                                          -2  

 

      6211-230-613  

سرقة سياره,شخص مفقود,التبليغ عن سرقة أو تحطيم ممتلكات خاصه -3 .          

613-236-2221رقم داخلي 7300     

مركز شرطة المجتمع وأي استفسارات أخرى                            -4  

                                

1222-236-613      

مركزالتحويل والتدخل للشباب                                             -5  

 

رقم داخلي 5355                        1222-236  

المسؤول للتحويل والتدخل للشباب                                         -6  

                            

 5342  رقم داخلي

1222-236  
 



 مصادر المجتمع 

نستطيع العمل معا                       

هنا يكون معلومات عن مؤسسات      

وبرامج في مجتمعك تستطيع أن تساعدك على 

.رعاية طفلك بمرونه وتكيف  

  



الشباب وأمن المجتمعاتأمن    

التمويل من منع .قدم بواسطة اتحاد الصحه األجتماعيه ومركز المصادر في أتاوا 

.                                  الجريمه قي أتاوا                                                              

Thank  you  / Merci    


