للتبليغ عن حادث اتصل على الرقم التالي
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ال يعتبر اي حادث تمر به ثانوي وال يستحق التبليغ عنه
نموذج التبليغ عن حدث حساس وهام
تتم تعبئة النموذج من قبل الشخص ضحية حدث هام كالتمييز /العنصرية  /الكراهيه او الشخص الذي شهد ذلك الحدث وهذا
التبليغ يعتبر من مجهول وال يحتاج فعل معين او دعم من الشخص المبلغ  ,بامكانك قول (فقط احببت ان ابلغ بما حدث) أو
طلب نصيحه أو دعم كيف تتعامل مع الموضوع المطروح (اريد ان يتم فعل شيء ,انا منزعج /منعزل بسبب هذه التجربة
واحتاج الى الدعم)

الرجاء كتابة القدر الذي يناسبك من المعلومات
 )1من الشخص المبلغ عن الحادث؟
 داعم

 شخص اخر

 )2اوصف ماذا حدث

3أ) هل كان هذا حادث تمييز /عنصرية  /كراهية؟
3ب) هل كانت على اساس :
 العمر
 ذوي االحتياجات الخاصة
 الجنس (يشمل الحمل /الحضانة  /التحول الجنسي  ,الزواج او المساكنة المدنية)

 )4موقع الحادث

 )5متى وقع الحادث (التاريخ  /الوقت)

 )6هذا الحادث يقع للمرة االولى ام انه متكرر؟ اذا كان متكرر  ,ك؟
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 )7من كان متورطا في الحادث؟
(كمثال  ,اعطي تفاصيل (متعلقة بالحادث) عن الضحية  ,الجاني  ,اي شهود على الحادث مثل جنسهم  ,اعمارهم  ،اصولهم
العرقية ومنصبهم (هل هو موظف  ,مستشار  ,زبون ’ عضو من العامة ( الرجاء عدم ذكر اسماء النه لن يتم اتخاذ اجراء
مباشر كنتيجة لهذا التقرير)

 )8هل اخبرت احدا عن هذا الحادث؟ هل تم اتخاذ اي اجراءات بخصوصه ؟ ماذا كانت النتيجة ؟ الرجاء الشرح

9ا) هل تنوي ام انك بالفعل قمت بشكوى رسمية ؟ ومتى تم ذلك؟
9ب) اذا قمت بشكوى رسمية هل تم حل االمشكلة بطريقة ترضيك ؟
 نعم

 ال

اذا كان الجواب ال فلماذا ؟

 )10هل تعتقد ان هناك امورا يجب ان تؤخذ بعين االعتبار لتحسين االجراءات أو رفع الوعي بهذا الخصوص؟

 )11اذا كنت ترغب ان نتابع معك بخصوص الحادث الرجاء تزويدنا ببريدك االلكتروني او رقم الهاتف.
الرجاء التواصل معي عبر

 البريد االلكتروني

 الهاتف

االسم _____________________________________ :
البريد االلكتروني_______________________________ :
رقم الهاتف __________________________________ :

تمت المراجعه في الشهر الخامس من عام 2020
نعترف بان ديفون كاونتي من المملكة المتحده هو من طور تقرير الحدث الحساس الهام
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