بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە
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زانیاریی بۆ دایک و باوکان سەبارەت بە ژینگەی قوتابخانە
قوتابیان مافی خۆیانە کە ژینگەیەکی سەالمەت و باشیان هەبێت کە بتوانێت تەندروستی و خۆشگوزەرانی و فێربوونی
زانستیان بۆ مسۆگەر بکات .ئەوەش هەموو ژینگەی قوتابخانە دەگرێتەوە بە الیەنی ماددی و دەروونییەوە.
قوتابخانە سەالمەتی لە قوتابخانەدا بۆ قوتابیان دابین دەکات.
ئەزموونی قوتابیان خۆیان و بارودۆخیان لە قوتابخانە بناغەیە.
هەموو ئەوانەی لە قوتابخانە کار دەکەن گرنگی بە خۆشگوزەرانی قوتابیان لە قوتابخانەکە دەدەن .ئەگەر کەسێکی گەورە
زانی یان لەو بڕوایەدا بوو کە گاڵتە بە قوتابییەک دەکرێت یان بێزار دەکرێت ،یان بە شێوەیەک لە شێوەکان نیگەران کرا،
دەبێ ئەو کەسە ئەمانەی خوارەوە بکات:
 یەکسەر بچێتە ناوەوە و ئەگەر توانی سوکایەتی پێکردنەکە بوەستێنێت.
 بەڕێوەبەری قوتابخانەکە ئاگادار بکاتەوە.
 بگەرێت بزانێت چی ڕوویداوە.
بەرپرسیارێتی بەڕێوەبەری قوتابخانەیە کە پالنێک دابنێت و ئەو تەگبیرە پێویستانە بکات کە جارێکی تر هێمنی بگێڕێتەوە
بۆ قوتابیەکە و دۆخی قوتابخانەکە سەالمەت و ئاسایی بکاتەوە .ئەوەش پێی دەگوترێت ئەرکی چاالکییەکانی قوتابخانە.

چی دەبێت ئەگەر قوتابییەک سوکایەتی لە الیەن کارمەندێکی قوتابخانەوە پێکرا؟
ئەگەر قوتابییەک هەستی کرد کە لە الیەن مامۆستایەکەوە یان کەسێکی تر لەوانەی لە قوتابخانە کار دەکەن ،گاڵتە یان
سوکایەتی لە قوتابخانە پێ دەکرێت ،بەرپرسیارێتی قوتابخانەیە کە کاری پتر لەسەر پرسەکە/مەسەلەکە بکات .بەڕێوەبەر
یەکسەر خاوەنی قوتابخانەکە ئاگادار دەکاتەوە و ،ئەویش کار لەسەر کێشەکە دەکات.

کێشەکە بەرز دەکرێتەوە بۆ ئەنجوومەنی پارێزگا
ئەگەر تۆ یان منداڵەکەت پێتان وایە کە قوتابخانە ئەرکی خۆی وەک پیویست بەجێ نەهێناوە لە وەستاندنی سوکایەتی
پێکردنەکە ،تۆ دەتوانیت کێشەکە بەرز بکەیتەوە بۆ ئەنجوومەنی پارێزگا.
 یەکەمجار دەبێت تۆ کێشەکەت لە گەڵ بەڕیوەبەری قوتابخانەکە باس کردبێت.
 دەبێ بەالی کەمەوە یەک هەفتە بەسەر باسەکەدا لە گەڵ بەڕێوەبەر تیپەڕ بکات.
 دەبێ کیشەکە پەیوەندی بە ژینگەی ئەو قوتابخانەیەوە هەبێت کە لەو کاتەدا قوتابییەکە لێی دەخوێنێت.
ئەگەر کێشەکە تایبەتمەندییەکی تەواوی هەبوو ،تۆ دەتوانێت یەکسەر پەیوەندی بکەیت بە ئەنجوومەنی پارێزگاوە .دەبێ
پەیوەندی بە ئەنجوومەنی ئەو پارێزگایەوە بکەیت کە لێی دەژیت.

ئەنجوومەنی پارێزگا چی دەکات؟
ئەگەر ئەنجوومەنی پارێزگا پێی وابوو کە قوتابخانەکە وەک پیویست ئەرکی خۆی بەجێ نەهێناوە ،ئەوان دەتوانن بڕیار
بدەن کە دەبێ قوتابخانەکە چ ڕێکارێک بگرێتەبەر بۆ ئەوەی ژینگەی قوتابخانەکە بە باشی و سەالمەت بهێڵێتەوە.
ئەنجوومەنی پارێزگا مۆڵەتێک دیاری دەکات کە تەگبیرەکانی تێدا جێبەجێ بکرێت و کێشەکە بەدواداچوونی بۆ بکرێت.
ئەوان دەشتوانن "غەرامە" بسەپێنن ئەگەر قوتابخانەکە تەگبیری نەکرد.

زانیاری بۆ مندااڵن و ،گەنجەکان و دایک و باوک سەبارەت بە گاڵتە پێکردن و ،مافەکان
لە پیگەی  www.nullmobbing.noزانیاریی بە زمانی نەرویجی لەسەر مافەکانی قوتابی و دایک و باوک هەیە و ،ئایا
دەبێ قوتابی چی بکات کاتێک هەست دەکات گاڵتەی پێ دەکرێت.

هەموو قوتابییەک مافی ئەوەی هەیە کە ژیبگەیەکی بەدەنی باش و سەالمەتی لە قوتابخانە هەبێت
ژینگەی بەدەنی قوتابخانە ناو قوتابخانە و دەرەوەی قوتابخانە دەگرێتەوە .قوتابیان مافی خۆیانە پانتاییەکی کاری
گونجاویان بە پێی پێویستییەکانیان هەبێت .لە ناو قوتابخانەدا دەبی ئاگاداری پێداویستییەکانی ئەو قوتابیانە بکرێت کە
کەمئەندامن.
ئەگەر تۆ پێتوابوو کە ژینگەی قوتابخانە وەک پیویست نییە ،دەتوانیت پەیوەندی بە بەڕێوەبەری قوتابخانەوە بکەیت .ئەو
کاتە قوتابخانە سەیری کێشەکە دەکات و ،بڕیارێک لەبارەوە دەدات .ئەگەر قوتابخانە هیچ بڕیارێکی لەسەر کیشەکە
دەرنەکرد ،تۆ دەتوانیت الی ئەنجوومەنی پارێزگا شکات بکەیت.

