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ZAROK Û PERWERDE

PÊVEK 1

Kurteversîyon–ji bo xwendegeheke bêyî madeyên bêhişkirinê
xulaseya pilana çalakiyan
Tarîf
Alkol, narkotîka, tûtin, afyonkêşî, dopîng, derman û madeyên tiryakker ên ser înternetê weke
madeyên bêhişkirinê (droger) têne hesibandin.
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Tedbîrên xwendegehê
•

Tîma tenduristiya xwendekaran a tam

•

Agahdarkirin û perwerdeya hevkaran

•

Hevkariya navbera mal û xwendegehê

•

•

Hişyariya hevkaran ku nimûneyên baş bin

Perwerdeya bi mebesta bilindkirna hişyarî û
zanyariyên xwendekaran derheqê madeyên
bêhişker de

•

Axavtinên domdar ên li ser tenduristiyê

•

•

Tedbîrên rasterast, wek agahdarkirina weliyan

Li hember xwendekarên bêsebeb ji dibistanê
dimînin tedbîrên di cî de

•

Hevkariya navbera xwendegeh û sosyalê, kultur,
dema vala û polîs.

Nîşanên serxweşiya muhtemel
•

Tevgerên asosiyal û hesta kêm a tevdebûnê

•

Xerabbûna performansa xwendegehê

•

Dijwariyên xwekonsantrekirinê

•

Di kar de performansa ne wekhev

•

Derengmayin, jêmayina zêde, di rojên xwendinê
de nehatinên bêsebeb

•

Dizî, şidet, gefxwarin

•

Ji derxistina aloziyan re musayid

•

Derûyên zêde, sozên nayêne girtin

Berpirsiyariya raporkirinê
Li gor qanûna § sosyalê 14 beşê. 1 her kesê ku bi zarok û ciwanên bin 18 re kar dike
berpirsiyarê raporkirinê ne.

Eger xwendekarek ji ber alkolê serxweş li xwendegehê be:
•

Guhdarê xwendekar be û tu caran bêyî çavdêriya
salmezinan nehêle

•

Eger zir serxweş be, an jî tu nizanibî sedema
bêhişiya xwendekar çi ye bangî ambulansê bike

•

Li gor qanûna dibistanê § 5 beş. 22 dest deyne ser
şûşe /qutiyan

•

Pêwendiyê bi rêvebiriya xwendegehê, tîma
tenduristiyê û eger xwendekar bin 18 salî re be bi
dêûbavên wî re deyne. Ji bo xwendekarên balix
berya pêwendiyê razîbûnê wergire.

•

Ji sosyalê re rapora fikarê binivîse

•

Eger gumana kirîn an firotina alkolê ya
xwendekarên salbiçûk hebe gereke midûrê
dibistaê were agahdarkirin û midûr agahiyê
bide tîma tenduristiya xwendekaran. Divê
giliyê gumanê li cem polîs jî were kirin.
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Eger xwendekarek li dibistanê bi gumana bêhişiya ji ber narkotîkê were dîtin:
•

Guhdarê xwendekar be û tu caran bêyî
çavdêriya salmezinan nehêle

•

Eger zir serxweş be, an jî tu nizanibî
sedema bêhişiya xwendekar çi ye bangî
ambulansê bike

•

Pêwendiyê bi rêvebiriya xwendegehê, tîma
tenduristiya xwendekaran û berlêgirtinan
ciwanan re deyne. Paşê (eger ciwan bin 18
salî re be) dêûbavan agahdar bike. Eger
xwendekar balix be berya pêwendiyan
razîbûn pêwist e.

•

Eger derencam baş be ji sosyalê re rapora
fikarê binivîse

Dolaba xewndekar
Dolaba xwendekar malê xwendegehê ye û heta ku xwendekar li gor biryar û qaîdeyên
xwedegehê tevbigere dikare bi kar bîne. Heqê xwendegehê bi giştî heye dolaban kontrol bike
da binêre bê di çarçoveya mebestê de tê bikaranîn an na.

Çente
Çente, malê xwendkar e û nabe were saxtî kirin. Eger pêdivî hebe divê bangî polîs were kirin.

Segê narkotîkayê
Di saxtîkirina lokalên xwendegehê de ji bo ku xwendegeh ji madeyên narkotîk û bêhişkirinê
were paqijkirin polîs dikare segan bi kar bîne.

Zanyariyên pêwendiyê bi hevkaran re
Tîma xwendegehê

0224 - 74 96 81, 74 96 83

Ciwanên berlêgir

0224 – 74 96 35, 74 96 43

Lokala ciwanan

0224 – 74 78 52

Kontora hevwelatiyan

0224 – 74 00 00

Şefê emniyetê

0224 – 74 78 82

Polîsê belediyê

010 – 567 53 73

