
كيف تعبر عن قلقك من 
سلوك شخص ما 

هل بإمكاني إثارة أي مخاوف متعلقة بكرة القدم؟

نعم بإمكانك إثارة أي مخاوف متعلقة بكرة القدم. من الممكن أن 
يكون الأمر جدياً، كسلامتك أو سلامة طفل أو شاٍب آخر مشارك 
بكرة القدم. من الممكن أن يكون الأمر متعلق بشيء آخر متعلق 
بكرة القدم أو المرافق أو شيء آخر. لك الحق بالإشارة للسلوك 

السيء وأخذه على محمل الجد.
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الطفل: شخص مشارك بكرة القدم بعمر 12 عام أو أصغر 
- عادًة ما يكون لاعباً ولكن يمكن أن يكون شقيق لاعب أو 

ابن شخص بالغ في النادي. 

الشاب: شخص مشارك بكرة القدم بعمر 13 إلى 18 عام 
- عادًة ما يكون لاعباً ولكن يمكن حكماً أو شخص بوظيفة 

أخرى في النادي، أو شقيق أو ابن للاعب. 

الشخص البالغ: شخص مشارك بكرة القدم بعمر يزيد 
عن 18 عام - من الممكن أن يكون مدرباً أو مديراً أو 

 مسؤولاً في النادي أو شخصاً بوظيفة أخرى أو موظفاً 
في دوري AFL أو متطوعاً أو/ و أحد الأهالي. 

كيف أثير شيئًا؟ 

إذا كانت لديك مخاوف تتعلق 
بسلامتك أو سلامة طفل أو شاب 

آخر، أو إذا رأيت أو سمعت شيئاً 
تعتقد أنه ليس بمقبول من المهم 

أن تقول شيئاً.

اكتب مخاوفك وأرسلها إلى ناديك أو 
جمعيتك عبر البريد الإلكتروني أو برسالة.

استخدم رمز 
الاستجابة السريع 

QR لطرح أي 
 مخاوف لديك مع

 .AFL الـ

تحدث إلى أحد الأهالي أو مقدمي الرعاية 
أو أفراد العائلة أو شخص بالغ تثق به مثل 
المدرب أو مدير الفريق أو حكم أو مسؤول 

أو ممثل عن النادي.

تذكر، نريد أن يكون جميع الأطفال والشباب في كرة القدم آمنين، وأن يشعروا بالأمان، ويلعبوا بأمان.

لأية استفسارات عن ارشادات الحماية ابعث ببريد إلكتروني على 
childsafety@afl.com.au

اتصل بخط مساعدة الأطفال Kids helpline على الرقم 1800 55 1800 
www.kidshelpline.com.au اتصال مجاني( أو قم بزيارة(

كالعادة اذا كان أي شخص في خطر 
مباشر اتصل بالشرطة على 000
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عليك الإشارة للسلوكيات الغير آمنة أو أي سلوكيات تقلقك.

عليك التحدث إذا قام شخص ما في عالم كرة القدم )مدرب، 
 مسؤول، متطوع، والد أو لاعب آخر( بأي مما يلي لك، أو لطفل 

أو شاب آخر:

 •  يجعلك تشعر بعدم الارتياح أو عدم الأمان من خلال الاتصال 
أو التواصل

 •  لمسك بشكل غير لائق أو بأي طريقة تؤذيك أو تسبب 
لك الإصابة

 •  يهينك أو يقلل من شأنك أو يستخدم عقوبات تؤذيك
أو تستبعدك، أو

•  لا يفعل شيًئا لحمايتك من قيام شخص آخر بهذه الأشياء لك

قم بإثارتها إذا كنت تعلم أن السلوك خاطئ.  •

يتضمن ذلك السلوكيات التي تهينك أو تؤذيك و لها علاقة 
 بمظهرك الجسدي أو جسدك أو قدرتك أو إعاقتك أو ثقافتك 

أو عرقك أو جنسك أو حياتك الجنسية. 

من الممكن أن تكون هذه السلوكيات غير اللائقة أنواًعا من إساءة 
معاملة الأطفال. لا يوجد مكان لإساءة معاملة الأطفال في كرة 
القدم. من خلال إثارة مخاوفك، يمكننا منع حدوث ذلك والحفاظ 

على سلامتك أنت والشباب الآخرين.

كيف أعرف أن علّي إثارة أمر ما؟ 

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات فاطلع على ما هو شكل الإساءة في كرة القدم؟ ورقة الحقائق؛ تشرح الأنواع المختلفة لإساءة 
معاملة الأطفال، وما قد تبدو عليه السلوكيات غير الآمنة، وما يمكنك فعله حيال ذلك.

ماذا سيحدث إذا أثرت سلوكًا غير آمن؟

 سيتم الاستماع لك وتصديقك. 
 يتم أخذ جميع المخاوف مهما كانت كبيرة أو صغيرة 

على محمل الجد.

 ستحصل على مساحة خاصة وآمنة للتحدث مع 
شخص آمن.

 ستتم دعوتك لتضمين والديك أو أفراد أسرتك لدعمك 
عند مشاركة مخاوفك، إذا كان ذلك آمًنا ومناسبًا. 

 هل يمكنني إثارة المخاوف دون الكشف 
عن هويتي؟

نعم، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بوحدة 
 النزاهة في AFL، ومع ذلك، يرجى تذكر أنه إذا لم 

 تعطنا اسمك، فلن نتمكن من العودة إليك للحصول 
على مزيد من المعلومات أو لإطلاعك على ما سنفعله. 

بإمكانك القيام بذلك من خلال 
استخدام رمز الإستجابة السريع 

QR لإثارة مخاوفك.

ماذا لو أخبرني صديقي بشيء لكن لا يريدني أن أخبر أحدًا؟

إن بناء الثقة مع صديقك أمر مهم حًقا، خاصًة إذا كان يعاني من شيء 
يجعله غير آمن. يمكنك تشجيعهم على التحدث، وبناء الثقة معهم، 

وتقديم الدعم لهم وطمأنتهم. 

بدلاً من ذلك، قد يكون هذا أحد الأوقات التي يمكنك فيها نقض ثقتهم، 
إذا كنت تعتقد أنهم غير آمنين ويحتاجون إلى الدعم والحماية من زميل 
أو شخص بالغ. ربما أخبر والديك أو شخًصا موثوًقا به أولاً واحصل على 

بعض المساعدة منه.
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سيتم التحقيق في مخاوفك وتسجيلها بشكل مناسب.

إذا كان السلوك الذي تبلغ عنه مخالًفا للقانون، فسيتم إبلاغ 
الشرطة و / أو السلطات الأخرى ذات الصلة به.

لن يكون هناك أي تداعيات على مكانك في الفريق لإثارة القلق.
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