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تم تغي�� مدة إجازة الدراسية أو 
ة تأجيل التسجيل المسموحة  ف� 

بها من 90 يوم إ� 150 يوم.

نامج/ أو الدراسة  يستطيع الط�ب تقديم طلب أخذ إجازة من ال��  •
� تلبية متطلبات المتابعة النشطة لدراساتهم، ع� أن 

ستمرار �� وا��
� حال 

� تتجاوز مدة ا��جازة عن 150 يوم من تاريخ بدء ا��جازة و��
موافقة المؤسسة التعليمية ع� منحها. 

 � ط�� يجب أن يكون الط�ب جاهزين لتقديم أدلة ثبوتية ع� توفر ال¢¡  •
.(IRCC) والجنسية الكندية � � إذا طلبتها مديرية الهجرة وال�جئ�� السابق��

� الحرم الجامعي أو خارجه 
� يمكن للط�ب أثناء مدة إجازتهم العمل ��  •

ة الدراسة تسمح لهم بالعمل. حµ́ إذا كانت تأش��

� الدراسة خ�ل 150 يوم، يجب عليهم إما تغي�� 
إذا لم يستمر الط�ب ��  •

� من حيث الهجرة إ¹ زائر أو عامل، أو مغادرة كندا.
موقفهم القانو«�

التدخل النشط 
ل��شخاص 

� المتفرج��

جازة  � يتم بموجبها إعطاء ا��
أمثلة عن ا��سباب ال� 

المسموحة بها:

� مرض ط��
حمل

أمر عائ£� طارئ
� العائلة أو إصابة أحد 

حدوث حالة وفاة ¦�
أفراد ا��ªة بمرض عضال

� نفس 
� برنامج الدراسة ¦�

حدوث تغي�� ¦�
المؤسسة التعليمية، خارج عطلة منتظمة 

طبقاً لجدول
الفصل أو الطرد

نامج – تأجيل التسجيل تأجيل تاريخ بدء ال��

الشخص المتفرج النشط هو شخص يتدخل بشكل آمن وم�ئم ويدعم 
ا��شخاص الذين تأثروا بسلوك وتعليقات تهديدية أو غ�� م�ئمة. 

كن رصيحاً:
ة تعامل مع الموقف مبا��  •

إسألهم إذا كانوا ع� ما يرام  •

بادر بالتفويض:
� إيجاد شخص آخر ل�� يتدخل

بادر ¤£  •
̈� ع� س�متك الشخصية  إذا كنت تخ  •
وس�مة ا�¬خرين، إتصل ع� الرقم 911

هل:
بادر بالتحدث مع الشخص بعد الحادث   •

وإسأله إذا كان بحاجة إ° المساعدة

رصف اإلنتباه:
بادر بعرقلة إنسياب التيار! بادر بسكب   •

 �
تجاهات، بادر ¤£ وب، إسأل عن ا�· الم�¹

التحدث مع الشخص وكأنك تعرفه لتوقف 
حدوث العنف المحتمل

كيف �كنك 
أن تكون 

متفرجاً نشطاً؟

بادر يف إستخدام 
أربعة أشياء:
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اإلفصاح وتقديم التقرير

فصاح أو الكشف  ا��
هي عملية غ�� رسمية لتبادل 

المعلومات عن العنف 
الجن�Ã مع شخص آخر 
(ا��ªة، ا��صدقاء، زميل 

الدراسة)

التقرير هو بيان رسمي 
عن العنف الجن�Ã الذي 

حدث والذي يمكن أن يؤدي 
إ� إجراء التحقيق (تقديم 
طة ومؤسسة  ÊËتقرير إ� ال

ما بعد الثانوية).

 �̈ يمكنك الكشف عن وقوع حادث العنف الجن
دون تقديم ب�غ بذلك. � يتوجب عليك تقديم 

ب�غ بذلك للحصول ع� المساعدة والدعم. يعت�¿ 
تقديم الب�غ خياراً فقط. ولكن، قد يتطلب من 

بعض ا��شخاص ضمن المؤسسة التعليمية تقديم 
فصاح لهم عن ذلك. ب�غ إذا قام شخص با�·

األسباب التي قد تؤدي إىل عدم قيام الطلبة الدولي� يف 
اإلفصاح أو تقديم البالغ:

خوف التعرض 
حيل،  إ� ال� 

القيود المفروضة 
ة الدراسة،  � تأش��

�¦
دارية والعقبات ا��

سوء الفهم المتعلق 
عتداء  بالموافقة وا��

�Ãالجن

عوائق لغوية 
وثقافية

إنعدام الدعم 
 �

الثقا¦�
جتماعي وا��

لمام بالحقوق  عدم ا��
القانونية والنظام 

 �
� والسياسات ¦�

�Ðالقضا
البلد المضيف

اإلفصاح ودعم األقران
بادر بتمكينهم:بادر بتصديقهم:إستمع:

إصغ إ° ما يقولونه من دون أي حكم   •
وحاول أن تستخدم لغة مقابلة للغة 

المستخدمة
� تضغط للحصول ع� معلومات غ��   •
ورية (يتضمن ذلك ما إذا كانوا تحت  £Ì

التأث�� أو ماذا كانوا يرتدون)
وا عن أنفسهم بطريقتهم  دعهم يع�¿  •

ة �عتهم الخاصة وحسب وت��

بادر بتصديق مشاعرهم من خ�ل تطبيع ردود   •
فعلهم وعواطفهم ومشاعرهم

هم بأنك تصدقهم وأكد لهم بأن ما  أخ�¿  •
حدث لم يكن بسببهم

قل أشياء مثل:  •
"شكراً ع� تبادل المعلومات معي".  o

"أنا أصدقك".  o
"أنا آسف لما حدث لك".  o

إسألهم ماذا يحتاجون  •
كن Ìيحاً وصادقاً عن مهاراتك ومعرفتك.  •

شجعهم ع� طلب الدعم ولكن � تÔ ع�   •
ذلك

� يختارونها
ÕÖبادر بربطهم مع موارد الدعم ال  •

قل أشياء مثل:  •
� فعله لمساعدتك؟"

£Öماذا يمكن"  o
"هذه بعض الموارد إذا كنت بحاجة إليها".  o
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خيارات تقديم البالغ:
عدم تقديم البالغ:

فصاح  � ا�·
قد ترغب الضحية/الناجية ¤£

� تقديم 
عن ما حدث ولكنها � ترغب ¤£

فصاح  طة. قد يساعد ا�· ب�غ لل�¹
� الوصول إ° خدمات 

الضحية/الناجية ¤£
دعم عديدة مثل: الدعم العاطفي، 
� والمساعدة  ¿Öستشارة، الع�ج الط ا�·

المالية.

تقديم بالغ إىل املؤسسة 
التعليمية:

� تقديم ب�غ رسمي 
قد يرغب الطالب ¤£

إ° المؤسسة التعليمية ل�� يتم البدء 
با�·جراءات التأديبية المتعلقة بسوء 

السلوك. 

تقديم بالغ إىل الرشطة:
� تقديم ب�غ 

قد ترغب الضحية/الناجية ¤£
طة، ومن ا��فضل أن ترافقها موظفة  لل�¹
الدعم من المؤسسة التعليمية أو برنامج 

خدمات الضحايا القائمة ع� المجتمع 
. يمكنهم أيضاً إختيار جلب  المح��

صديق معهم (أو شخص آخر) لتقديم 
الدعم لهم.

املساعدة الطبية:
، � يزال بإمكان الممرضات الممارسات تقديم الرعاية  � ¿Öط £ �Ýالذين ليس لديهم تأم £ �Ýبالنسبة للطلبة الدولي

 . �̈ عتداء الجن الطبية المجانية وتقديم ا��دوية المناسبة والمضادات الحيوية لضحايا ا�·

الدعوى املدنية:
قد ترغب الضحية/الناجية أن تتصل بمحامي القضايا المدنية بخصوص رفع دعوى قضائية ضد 

� قضائياً 
£àار المتكبدة. قد يحق للضحية/الناجية م�حقة الجا £Ìللحصول ع� تعويض عن ا�� �

£àالجا
. �̈ عتداء الجن طة أم � عن ا�· بغض النظر فيما إذا تم تقديم ب�غ لل�¹

فحص الطب الرشعي:
� غضون 72 ساعة، ولكن يمكن جمع العينات 

عي ¤£ من ا��فضل أن يتم إجراء فحص الطب ال�¹
طة  � تقديم ب�غ لل�¹

. قد ترغب الضحية/الناجية ¤£ �̈ عتداء الجن الجنائية حÕÖ أسبوع واحد من حدوث ا�·
ستخدامها كدليل. إذا لم  طة �· عي، ونقل العينات الجنائية إ° ال�¹ أثناء القيام بإجراء فحص الطب ال�¹

 �
طة أم �، يمكن أن يتم جمع وخزن العينات ¤£ تكن الضحية/الناجية متأكدة من تقديم ب�غ إ° ال�¹

عطاء فرصة كافية للضحية/الجانية ل�� تتخذ قرارها بهذا الخصوص. المستشفى لمدة تصل إ° سنة، �·
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إجراءات الرشطة
� تقوم بها 

ÕÖطة. من خ�ل إعطاء معلومات أك�� عن ا�·جراءات ال � تقديم ب�غ إ° ال�¹
قد تكون الضحية/الناجية غ�� متأكدة من كونها ترغب ¤£

� جعل الضحية/الناجية قادرة ع� إتخاذ قرار مدروس بشأن تقديم الب�غ. يجب أن تكون الضحية/الناجية 
طة يمكن أن يساعد ذلك ¤£ ال�¹

� أي وقت، 
£¤ �̈ عتداء الجن وحدها صاحبة القرار المتعلق بتقديم الب�غ وكيفية تقديم الب�غ. تستطيع الضحية/الناجية تقديم ب�غ عن ا�·

� تقديم الب�غ من فرص جمع ا��دلة وإعتقال المتهم. 
عتداء. ولكن، قد يزيد ا�·�اع ¤£ بغض النظر عن كم من الوقت مä£ منذ حدوث ا�·

الحاالت الطارئة - 911
� حالة وجود خطر محتمل لس�مة أو صحة 

£¤

الشخص، إتص�� ع� الرقم 911. لو كان 

̈� يحدث أو حدث للتو، إتص��  عتداء الجن ا�·

ي عامل بدالة 911 إذا  ع� الرقم 911. أخ�¿

طة و/أو ا�·سعاف. الخدمة  £ ال�¹ �Ýكنت ترغب

 £ �Ýجم Õمتاحة بلغات عديدة عن طريق الم�

 �
ÕÖي للغة ال £ نجل�� . أذكري ا�·سم ا�· £ �Ýالفوري

£ إليها.  �Ýتحتاج

الحاالت غ³ الطارئة
̈� قد حصل قبل  عتداء الجن إذا كان ا�·

ة وليس هناك خطر محتمل ع� س�مة  Õف�

الضحية/الناجية أو لعامة الناس، بإمكان 

طة أو  الضحية/الناجية الذهاب إ° مركز ال�¹

تصال ع� رقم هاتف الحا�ت غ�� الطارئة  ا�·

 . �̈ عتداء الجن � حدثت فيها ا�·
ÕÖالمدينة ال �

£¤

تقديم بالغ كامل إىل الرشطة
طة، ويُفضل أن يتم  � تقديم ب�غ لل�¹

قد ترغب الضحية/الناجية ¤£

� المؤسسة التعليمية/ الكلية أو 
مرافقتها من قبل موظفة الدعم ¤£

طة بأخذ  . ستقوم ال�¹ خدمات الضحية القائمة ع� المجتمع المح��

أقوال الضحية/الناجية، وكذلك أقوال أي شهود و/أو أشخاص ع� 

طة ما يمكن جمعه من ا��دلة، وبضمنها  دراية بالحادث. ستجمع ال�¹

عي من  عتداء وكذلك أدلة الطب ال�¹ ا��دلة المادية من م¹ح جريمة ا�·

الضحية/الناجية إن توفر.

: � عدم القيام بما ي��
طة الضحية/الناجية ¤£ لجمع ا��دلة، قد تنصح ال�¹

ستحمام أو أخذ دوش ا�·  •
غسل أو تمشيط الشعر  •

عتداء  � كانت ترتديها أثناء حدوث ا�·
ÕÖتغي�� أو رمي الم�بس ال  •

�̈ الجن

�̈ عتداء الجن تخريب م¹ح جريمة ا�·  •
تنظيف ا��سنان بالفرشاة أو إستعمال غسول الفم  •

ولكن، يجب أن � يتم تشجيع الضحية ع� عدم تقديم ب�غ عن 
� تم ذكرها 

ÕÖبجميع ا��شياء ال ÕÖلو قامت بأحد أو ح �̈ عتداء الجن ا�·
طة جمع ا��دلة وإجراء تحقيق حول الموضوع. آنفاً. � يزال بإمكان ال�¹

تقديم بالغ إىل الرشطة عن طريق جهة ثالثة بواسطة 
خدمة الضحايا القا«ة عىل املجتمع املحيل

طة دون تقديم ب�غ رسمي وذلك ع�¿ تقديم الب�غ  قد يمكن للضحية/الناجية تقديم ب�غ من مجهول إ° ال�¹
بواسطة طرف ثالث (TPR). يمكن تقديم ب�غ بواسطة طرف ثالث عن طريق موظفة خدمات الضحية القائمة 

� دون التÔيح عن إسم 
£àوبموجبها يتم تقديم معلومات مفصلة عن الجريمة والجا ، ع� المجتمع المح��

� الموضوع. � يمكن 
طة بإجراء تحقيق ¤£ الضحية/الناجية أو تقديم معلومات عنها. � يؤدي ذلك إ° قيام ال�¹

 �
̈� الناتج من العنف ¤£ عتداء الجن إستخدام طريقة تقديم الب�غ بواسطة طرف ثالث لتقديم ب�غ عن ا�·

طة  يك الحميمي، العنف المستخدم ضد ا��طفال الضحايا، أو عندما يكون ضابط ال�¹ الع�قات أو عنف ال�¹
متهماً بإرتكاب العنف.
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اإلجراءات الطبية
عتداء. � تصبح جميع الع�مات  ̈� ع� الرعاية الطبية بعد حدوث ا�· عتداء الجن يُنصح أن تحصل ضحية ا�·

صابات داخلية و� يمكن رؤيتها فوراً،  � تتطلب رعاية طبية ظاهرة للعيان فوراً. يمكن أن تكون ا�·
ÕÖوا��عراض ال

وري بمكان الحصول ع� الرعاية  £Ôعتداء، من ال مثل إصابات ا�·ختناق. إذا حدث إختناق للضحية أثناء ا�·

صابة  عتبار إحتمالية ا�· الطبية، حÕÖ لو مضت عدة أيام ع� الحادث. وكذلك، قد يمكن أن � تأخذ المرأة با�·

با��مراض المنقولة جنسياً أو الحمل. 

عتبار إحتمالية الحاجة إ° أدلة الطب  قد � تأخذ الناجية با�·

عي إذا كانت تسعى إ° توجيه التهم الجنائية ا�¬ن  ال�¹

� وقت �حق. إذا لم تكن هناك حاجة إ° رعاية طبية 
أو ¤£

عاجلة، ولم تقرر الناجية بعد ما إذا كانت ستحاول الحصول 

عي (أدلة  ع� الرعاية الطبية أم � أو جمع أدلة الطب ال�¹

قانونية)، يكون دورك هو إخبار الناجية عن الخيارات الطبية 

المتوفرة لمساعدتها ع� إتخاذ قرار مهم ومدروس. إذا كانت 

هناك حالة طبية طارئة، إتص�� ع� الرقم 911. 

الخيارات الطبية:

الفحص الطبي
يتم تقديم الفحص والرعاية الطبية  •

� يتم جمع ا��دلة الجنائية و� يتم عمل   •
�
�Ðالتوثيق الجنا

يمكن الرجوع إ� خدمة ممرضة الطب   •
عي خ�ل 7 أيام من وقوع الحادث  ÊËال

� إجراء الفحص 
�¦ � إذا قررت أنك ترغب��

. �
�Ðالجنا

الفحص الطبي 
والفحص الجنا¾ – 

إبالغ الرشطة
طة ÊËيتم جمع ا��دلة الجنائية وتقديمها إ� ال  •

طة ÊËإ� ال �
�Ðسيتم تقديم التوثيق الجنا  •

� تم 
سيتم تقديم العينات الجنائية ال�   •

طة  ÊËجمعها إ� ال
� يقوم المستشفى بفحص العينات   •

طة  ÊËالجنائية – تقع ع£ ال
مسئولية فحص العينات الجنائية الفحص الطبي 

والفحص الجنا¾ – خزن األدلة 
(عدم تقديم البالغ)

�
�Ðوالفحص الجنا � يتم إجراء الفحص الط��  •

� يتم 
حتفاظ بالعينات الجنائية ال�  سيتم ا��  •

جمعها لمدة سنة واحدة 
ة غ�� محدودة.  � لف� 

�Ðسيتم خزن التوثيق الجنا  •
 �

طة إذا قررت �حقاً ¦� ÊËيمكن تقديمها إ� ال
تقديم ب�غ عن الحادث
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