
اإلدماج األمان الرتتحيب!

اتخاذ اإلجراءاتالمشاركة
التمكين

األمان والترحيب في جيش الخالصاألمان والترحيب في جيش الخالصاألمان والترحيب في جيش الخالصاألمان والترحيب في جيش الخالص

امج أو الفعاليات أو الخدمات الخاصة بنا. سواء  يهتم جيش الخالص بك، ونريدك آمًنا عندما تح�ض الرتب
ء. ي

أتيت إلينا للتعلم أو اللعب أو الصالة، فإن سالمتك ورفاهيتك أهم �ش

ي جيش الخالص أن ُيشعرك أي شخص 
ليس من المقبول أبًدا �ض

بعدم  االرتياح أو يؤذيك.
ي الشعور باألمان وأن يكون آمًنا.

لكل فرد الحق �ض
ء ما يحدث أو ثمة أمر يث�ي قلقك،  ي

 إذا لم تكن راضًيا عن �ش
فأخ�ب شخًصا تثق به.

التحدث إىل شخص بالغ مسؤول، مثل والدتك أو والدك، أو مقدم رعاية أو معلم، أو أحد        •
ي جيش الخالص مثل قائد األنشطة أو مسؤول الفرقة أو قائد آخر. سيستمع     

األشخاص �ف  
الشخص البالغ المسؤول إليك وسيدعمك.  

طلب الدعم من صديق لمساندتك للتحدث إذا كان ذلك سيساعدك.   •
.Safeguarding@salvationarmy.org.au ي إلينا عىل

و�ف تقديم شكوى عن طريق إرسال بريد إلك�ت  •

: عندما تنضم إلينا، يمكنك توقع ما ييلي

 سنمنحك الفرص                                        
 لمشاركة أفكارك و

 شمولك في اتخاذ 
القرارات التي تؤثر عليك.

سنشرح لك حقوقك 
وكيفية التعبير عن رأيك 

إذا ساورك القلق.

    سنستمع إلى ما 
تقوله ونتخذ اإلجراءات 

بسرعة ونخبرك كيف 
سنحافظ على سالمتك.

سنحرص على جعل 
األشخاص واألماكن 

 واإلجراءات آمنة 
لحضورك أنت 

وعائلتك وأصدقائك.
     نحن نحترم هويتك 

وسنحتفي بك  

سنستمع إىل ما تقوله ونتخذ إجراًء برسعة لحل مشكلتك.
ي نتخذها لنبقيك آمًنا.

ك عن الخطوات ال�ت سنخرتب

.Safeguarding@salvationarmy.org.au  ي إلينا عيل
و�ض لطرح مشكلة أو شكوى، تحدث مع شخص بالغ مسؤول. يمكنك أيًضا إرسال بريد إلكرتت

ام، والتقدير، والتشجيع  ، حيث يمكنهم الشعور باألمان، واالحرتت ض م منظمة جيش الخالص بتوفرتي بيئة آمنة وشاملة لألطفال والمراهق�ي ض تلرتت
للوصول إىل إمكاناتهم الكاملة. يتبع جيش الخالص نهج عدم التسامح المطلق مع جميع أشكال اإلساءة واإلهمال واألذى ومخاطر التعرض 

ألذى، ويعد أمان األطفال ورفاهيتهم أولويتنا.

يمكنك:

سنعمل جاهدين 
للتأكد من شعورك 
 بالترحيب والتقدير.


