بۆ بنەماڵە

لە ڕووداوی ئازاردان دا (ئیزعاجکردن ،هەراسانکردن) بەو شێوەیە
هەڵسوکەوت بکە
سەرنج بدە بەو گۆڕانانەی لە هەڵسوکەوت و هەستەکانی منداڵەکەت دا ڕوودەدەن.
ئەگەر هەستت کرد لە قوتابخانە منداڵی خۆت یان منداڵێکی تر ئازار دەدرێت ،بێ کات لەدەستدان قوتابخانە لەوە ئاگادار کەوە.
دەتوانیت قوتابخانە لەو ئازاردانەی لە کاتی ئازادیش دا ڕووی داوە ئاگادار بکەیت ،ئەگەر پێت وایە ئازاردانەکە کاریگەری هەیە بۆ سەر بار و
دۆخی قوتابخانەی منداڵەکە .باسی بابەتەکە لەگەڵ دایک و باوکانی ئەو مندااڵنەی تریش کە لە ڕووداوەکەدا بەشدارن ،بکە.
هەرچەند نیگەرانی منداڵەکەتی ،هەوڵ بدە بیرلەوە بکەیتەوە کە گرفتەکە چۆن و هەروەها لە ڕوانگەی منداڵەکانی تری بەشدار لە
ڕووداوەکەش دا ،بەباشترین شێوە چارەسەر بکرێت.
ئەگەر منداڵەکەت ئازار دراوە ،پاڵپشتی ئەو بکە .هانی منداڵەکە بدە کاتێک لە قوتابخانە بابەتەکە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت ،باسی
بەسەرهاتەکانی خۆی بکات.
ئەگەر منداڵەکەی خۆت بەشدار بووە لە ئازاردان ،هانی بدە بۆ مامەڵە کردنی بابەتەکە لەگەڵ مامۆستا و ئەو مندااڵنەی تری کە بەشێک لە
ڕووداوەکە بوون.

دەتوانیت پێش وەختە بەو شێوەیە ڕێگری لە ئازاردان بگریت:
لەگەڵ منداڵەکەت گفتوگۆ لەسەر ئازاردان و جۆرەکانی ئازاردان بکە و هەروەها پەیوەندی لە گەڵ هاوڕێیەکانی قوتابخانە ،کاتی ئازاد و ژینگە
دیجیتاڵییەکانی لەگەڵ باس بکە.
لەگەڵ ئەو ژینگە دیجیتاڵی و تۆڕە کۆمەاڵیاتییانەی منداڵەکەت بەکاریان دێنێت ئاشنا ببە.
لەگەڵ منداڵەکەت پێکەوە ڕاهێنان بکەن ،لەسەر توانایی بەکار هێنانی میدیا و هەروەها بەکار هێنانی بە ڕادەی گونجاوی ئینتەرنێت و
ئاپلیکەیشنەکان .لە کاتی پێویست دا ،بۆ بەکار هێنانی ئینتەرنێت سنووری کات بۆ منداڵەکەت دابنێ .منداڵەکەت فێر بکە لەسەر ئینتەرنێتیش
هەڵسووکەوتەکانی میهرەبانانە و ژیرانە بن.

ئایا دەزانی کە:
منداڵەکەت مافی خزمەتگوزاریی دەروونناس ،چاودێری قوتابخانە ( )kuraattoriو هەروەها پێڕاگەیشتنی تەندروستی لە قوتابخانەی هەیە.
کارناسانی ئەو خزمەتگوزارییانە هەروەها ڕێنوێنی پێشکەشی سەرپەرەستانیش دەکەن.
تۆ مافی وەرگرتنی زانیاریت لەسەر بابەتەکانی قوتابخانە و خۆشگوزەرانی منداڵەکەت لە قوتابخانە هەیە.
ئەگەر ڕووداوی ئازاردانەکە بگاتە ئاستی بەکار هێنانی چارەسەرییەکانی ڕێک کردن یان ڕێگە گرتن ،یان ئەگەر ڕووداوەکە سزای یاسایی
بەدواوەبێت ،لە گوێ لێگرتنی الیەنەکان و ڕاگەیاندنی بابەتەکە بە دایک و باوکان ،ئەو ڕیکارانەی لە یاسادا دانراون پەیڕەو دەکرێن.
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