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Zorbaca davranl~lar, okullarda yaygln bir sorundur. Zorbaca davranl~lar, bir 90cugun veya ergenlik 9aglndaki bir gencin, bir ba~ka 90cuga kar~1 bedensel ~iddet
kullanmasl veya isim takmasl, alay etmesi veya 0 90cugun g6rOnO~O hakklnda
klrlcl s6zler s6yleyerek, bile bile canlnl acltmasl demektir. Ayrlca, 90CUgU arkada~
grubuna sokmayarak dl~lamak, 90Cuk hakklnda gizli kalmasl gereken bilgileri
ba~ka 90Cuklara s6yleyerek 90CUgU boZmak veya 90Cuk hakklnda dedikodu
yayarak hakslz ve k6tO muamele yapmak da zorballk saylllr. Zorbaca davranl~lar
bazen cinsel saldlrl bi9iminde de 0labilir.
Zorbaca davranl~lar ~ocuklarl nasll etkiler?
Bazl kimseler 'zorbaca davranl~larln 9ocuga gergek bir zarar vermedigini, aksine
9ocugu pi~kinle~tirmeye yarayacagInlJ s6ylerler ama bunun hi9 de asll yoktur. Unutmayln ki, bazl 9ocuklarln yaplsl 9ok dayanlklldlr ama bazl 9ocuklar daha hassas
ve zaylftlr. Zorbaca davranl~lar 9ocuklara ve gen91ere ~6yle zarar verir:
.Cocuklar
kendilerini gevreden soyutlanml~ hissederler.
.Kendilerini
k6tQ hissederler. Cocuklar ba~kalarlnln kendileri hakklnda s6ylediklerine hemen inanlrlar. Anne babalarl her ne kadar onlar hakklnda iyi ~eyler
s6yleseler de, ba~kalarlnln kendilerine 9irkin ve aptal demesine inanabilirler.
.Zorbaca
davranl~larla kar~lla~an 9ocugun okulda 6grenmesi etkilenir.
.Zorbaca
davranl~lara maruz kalmak, 9ocuklarda ve gen91erde g6rQlen depresyona, hatta bazl durumlarda, intihara bile katklda bulunabilir.
Cocugun zorbaca davranl~larla kar~1 kar~lya oldugu nasll belli olur?
A~agldaki ipu~larl ba~ka sarunlarln da belirtisi alabileceginden, hemen karar vermeden 6nce ~acukla yumu~ak bir dille kanu~mak 9ak 6nemlidir. Belirtiler ~unlar
alabilir:
.Cacukta
nedeni belirsiz marluklar, slyrlklar ve yaralar g6rulur.
.Cacugun
giysilerinde ve e~yalarlnda zarar ziyan g6rulur.
.Cacugun
akula alan ilgisi azalml~tlr.
.Cacugun
akul perfarmansl bazulmu~tur.
.Cacuk
akula gitmek veya akul atabusune binmek istemez.
.Cocuk
kayglll, 6fkeli ve saldlrgan almu~tur.
.Cacuk
ba~ ve karin agrlslndan ~ikayet eder veya slk slk akul revirine gider.
.Cacukta
nedeni a~lklanamayan genel bir mutsuzluk vardlr.
.Cacugun
~ak az arkada~1 vard,r.
.Cacukta
yataglnl Islatmak ve kabus g6rmek gibi uyku sarunlarl vardlr.
.Cacuk
akul hakklnda kanu~mak istemez.
.Hafta sonu ve tatil bitip akula d6nme zamanl gelince, ~acuk uzgunle~ir ve
karamsar alur.
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Cocuk zorbaca davranl~larla kar~lla~tlglnl soylerse ne yapabilirsiniz?
Cocugun ne soyledigine kulak verin. Cocuga 'aldIrmaJ veya 'sen de ona vur' gibi
sozler soylemeyin. Cocugu sevdiginizi ve onu destekleyeceginizi
ac;lk ac;lk
soyleyin. Zorbal,k devam ederse, okulu arayln ve okul ilgililerine ~unlarl soyleyin:
.Olay nedir
.Nerede
ve ne zaman olmu~tur
.Olayln
ic;inde olan veya olayl goren c;ocuklarln isimleri nelerdir
.Zorbaca
davranl~lar ilk ne zaman ba~laml~tlr
.Soruna
c;are olarak ~imdiye kadar denediginiz yollar nelerdir
.Sorundan
haberi olan ogretmenlerin isimleri nelerdir
Okulu ararken
Okulu arayacaglnlzl
<;ocugunuza soyleyin. Cocuk bunun i~i daha da kotOye
gotOreceginden endi~e edebilir. Zorbaca davranl~ln, gizli kaldlgl sOrece gO<; kazanacaglnl unutmayln. Rahat rahat ingilizce konu~amlyorsanlz, ingilizce bilen Dir
akrabanlza veya arkada~lnlza okula sizinle birlikte gelmesini rica edin. Bunun i<;in
yapmanlz gereken ~ey ~udur:
.Durumu
g6rO~mek i<;in yetkili bir g6revliden randevu alln. Bu ki~i sizle veya
<;ocugunuzla yakln ili~kisi olan bir 6gretmen, okul mOdOrO,mOdOr vekili, okul
danl~manl veya <;ocuk liseye gidiyorsa, Slnlf Danl~manl (Year Advisor) olabilir.
Slnlf Danl~manl, a yll boyunca <;ocuklara bakan bir 6gretmendir.
Goru~mede yapllacak ~eyler:
.Su<;laylcl veya ofkeli bir tutum yerine, okulla i§birligi yolunu tutun ve
ornegin, 'Bu durum kar§lslnda acaba ne yapabiliriz?' gibi bir§eyler soyleyin.
.Okulun
zorbaca davranl§lar konusundaki kurallarlnln neler oldugunu sorun.
.Okulun
zorbaca davranl§lar konusunda genel tutumunun ne oldugunu sorun.
.Duruma
yardlmcl olabilmek i<;in sizin ne yapmanlz gerektigini sorun.
.Okuldan
ayrllmadan once, okulun bu konuda ne yapacag,nl ve sizi ne zaman
arayacaklarlnl a<;lk olarak sorup ogrenin.
Peer Support Foundation [Ya~ltlar Arasl Destek Kurumu] bu konuda nasll
yardlmcl olabilir?
Kurumun, okullarda gen~lerin ve halkln yararlnl geli~tirmek i~in hazlrladlgl programlar vardlr. Kurum, okul ilgililerinin zorballk konusunda nasll daha uyanlk
davranabilecekleri ve zorballgl nasll 6nleyebilecekleri hakklnda programlar geli~tirir. Cocugunuzun okulunda olan zorbaca davranl~lardan endi~e duyuyorsanlz,
daha fazla bilgi almak i~in Dernegi (02) 99053499 numarall telefondan arayln.
Telefonda ingilizce konu~urken yardlm istiyorsanlz
Servisi'ni 131 450 numarall telefondan arayln.

Yazlll

ve Sozlu Tercume

Sagllk konularl hakklnda daha fazla TOrk<;e bilgiyi Multicultural
http:llmhcs.health.nsw.aov.au
internet sitesinde bulabilirsiniz.

NSW Multicultural Health Communication
Website.
http.llmhcs.health.nsw.gov.au
e-mail.
mtlcs@sesahs.nsw.gov.au
phone.
(02) 9~82 7516
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