دليل أنشطة
للجتمع
رصفات تتم ّيز باالحرتام يف مجتمعنا املحيل.
فيام ييل بعض األفكار لطرق عمل ّية ميكننا بها جمي ًعا نرش مواقف وت ّ

النشاط

املناسبة

استغل شبكات اتصاالتك وانرش ما الذي تقوم به

نظّم ورشة عمل مجتمع ّية

يختلف كل مجتمع وكل مجموعة عن املجتمعات واملجموعات األخرى.
وميكن أن يكون التواصل مع شبكات اتصاالتك طريقة ممتازة ملشاركة
األفكار ومعرفة ما الذي يقوم به اآلخرون يف مجتمعك.

إن اجتامع ورشة العمل املجتمعيّة طريقة ممتازة إلرشاك املجتمع األوسع
يف مناقشة عن االحرتام ،إذ بجمع أفراد من كافة قطاعات مجتمعك ميكنك
إعداد خطة لتحقيق تغيري إيجايب يف منطقتك املحلية.

ميكنك:
•إقامة شبكات اتصال ورشاكات لنرش أنشطتك بني األشخاص الذين يف
شبكة اتصاالتك وتشجيعهم عىل املشاركة.
•معرفة األشياء التي يقوم به اآلخرون يف قطاع عملك ،إذ ميكن تكييف
تلك األشياء مبا يناسب مجتمعك.
•نرش املعلومات واملوارد من موقع  respect.gov.auاإللكرتوين يف
النرشات اإلخبارية املحلية أو املنشورات األخرى التي تشرتك فيها.
•ض ّم هذه املسألة كأحد بنود جدول األعامل يف أية اجتامعات أو
إجراءات رسم ّية.
•توصيل الدروس التي تق ّدمها إىل اآلخرين إىل عائلتك.

ميكنك:
•دعوة مجموعة واسعة من املؤثرين عىل الشباب والشابات للحضور،
مثل أرباب العمل وقادة املؤسسات التجارية واملعلّمني واملد ّربني
الرياضيني وأعضاء من املؤسسات املجتمع ّية األخرى.
•التفكري بضم أعضاء بارزين يف مجتمعك إىل قامئة املدعوين ،مثل
أعضاء املجالس البلديّة املحليّة.
•نرش موارد حملة أوقفها من بدايتها ( )Stop it at the Startومقاطع
الفيديو الخاصة بها لتشجيع املشاركني عىل التفكري مليًّا مبواقفهم
والنظر يف وقعها وتأثريها عىل الشباب والشابات الذين يف حياتهم.
•القيام م ًعا بجوجلة أفكار حول أنشطة عملية لنرش االحرتام يف
مجتمعك املحيل بأكمله .وقد تساعدك األفكار التالية عىل البدء بهذه
العملية.

ملن يُعترب هذا النشاط مثال ًيا

التج ّمعات الدينية واملجالس املحلية واملدارس واملجموعات عىل
اختالف أشكالها وأعدادها.
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ملن يُعترب هذا النشاط مثال ًيا
أية مجموعة أو هيئة يف مجتمعك.

املناسبة

املناسبة

نظّم لقا ًء صباح ًيا أو مسائ ًيا حول فنجان شاي

خصص دورة رياضية موضوعها االحرتام
ّ

إن االجتامع حول مائدة وجبة خفيفة بشكل غري رسمي طريقة تقليدية
ناجحة لجمع الناس .واللقاء الصباحي أو املسايئ حول فنجان شاي طريقة
سهلة الجتامع الناس والتح ّدث عن االحرتام م ًعا.

إن تخصيص دورة رياضية ملوضوع االحرتام طريقة سهلة ومسل ّية لنرش
الفكرة بني الالعبني واألعضاء واآلباء واألمهات.

ميكنك:
رضا وأن تطلب منه الحديث عن العالقات التي
•أن تدعو ضيفًا محا ً
رصفات
تتميّز باالحرتام أو عن دور األشخاص البالغني يف التأثري عىل الت ّ
اإليجابية للشباب والشابات ،أو إدارة حديث عن هذا املوضوع.
•أن تدعو أحد رؤساء املؤسسة أو املجموعة للتح ّدث عن التزامه بخلق
ثقافة تتم ّيز باالحرتام ضمن تلك املؤسسة أو املجموعة.
•وضع امللصقات اإلعالنية واملوارد يف املتناول يف مكان اللقاء ليك
يأخذها الحضور لقراءتها.

ملن يُعترب هذا النشاط مثال ًيا

املدارس والهيئات املجتمعيّة وأماكن العمل واألندية الرياضيّة
واملنظامت الدينية

ميكنك:
رصفات التي تتميّز
•إقامة حصة تدريب ّ
مخصصة للتح ّدث عن الت ّ
باالحرتام مع الفريق.
••	 الرتويج لـ ‘دورة االحرتام’ يف نرشة الفريق اإلخبارية أو عرب وسائل
اإلعالم االجتامعي ،مبا يف ذلك روابط إىل موارد .respect.gov.au
•نصب خيمة يف يوم الدورة إلعطاء معلومات وموارد من موقع
 respect.gov.auاإللكرتوين لألمهات واآلباء.
•إذا أمكن ،إقامة تلك الدورة تزام ًنا مع عيد أو مناسبة ،مثل اليوم
العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة يف  25ترشين الثاين/نوفمرب.

ملن يُعترب هذا النشاط مثال ًيا
األندية الرياضيّة

املناسبة

النشاط

شارك يف مناسبة عامة قامئة

ركّز عىل اتّباع ‘نهج شامل’

إن املناسبات واألنشطة املجتمع ّية فرص مثال ّية لفتح مجال الحديث عن
االحرتام ،فبحضورك يف مناسبات قامئة داخل منطقتك ميكنك الوصول إىل
جامهري قد ال يكون بإمكانك الوصول إليها يف الحاالت العاديّة.

إن خلق ‘نهج شامل’ طريقة ممتازة للتشجيع عىل االحرتام يف هيئتك أو
مؤسستك.

ميكنك:
•املشاركة يف سوق املجتمع املحليّة أو يف مهرجان مدريس أو احتفال
عادي أو موسيقي بإقامة كشك لتوزيع املوارد والتح ّدث مع الحارضين
عن االحرتام.
•املشاركة يف مؤمتر ذي صلة وذلك بتقديم جلسة عن كيفية تك ّون
مواقف عدم االحرتام يف ِ
الصغر وكيف ميكننا جمي ًعا أن نحقق تأث ًريا
إيجاب ًيا.
•العمل مع ( PTAجمعية أولياء األطفال واملعلّمني) يف إحدى املدارس
لدعوة ضيف محارض إىل أحد االجتامعات أو أحد تج ّمعات طالب
املدرسة ،أو لنرش مواد حملة أوقفها من بدايتها مثل مقطع الفيديو
‘ما الذي يخطر بالبال’ لتبيني كيفية تأثرينا عىل مواقف الشباب
والشابات.

ملن يُعترب هذا النشاط مثال ًيا

الهيئات املجتمعيّة واملنظامت الدينية واملجالس البلديّة املحليّة
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ميكنك:
رصف املتميّز باالحرتام يف مؤسستك أو
•إعداد سياسة عن االحرتام والت ّ
هيئتك املجتمعيّة.
•الرتويج للسياسة الجديدة داخليًا بوضع ملصقات إعالنية يف غرفة
الطعام أو نرش مقالة يف النرشة اإلخبارية الداخلية.
رضا وأن تطلب منه الحديث عن العالقات التي
•أن تستضيف ضيفًا محا ً
رصفات
تتم ّيز باالحرتام أو عن دور األشخاص البالغني يف التأثري عىل الت ّ
اإليجابية للشباب والشابات ،أو إدارة حديث عن هذا املوضوع.

ملن يُعترب هذا النشاط مثال ًيا

املؤسسات التجارية الصغرية واألندية الرياضيّة والهيئات
املجتمعيّة واملدارس

