s

˙ ˙
˙
GENÇLER SORUYOR  KIŞISEL ANALIZ

Siber Zorbaları Nasıl Susturabilirim?
˘
˘
¨ ¨
Siber zorbalıga ugruyorsan, bu kişisel analiz sayfası onundeki bazı seçeneklerin
¨
artı ve eksilerini gozden geçirmene yardımcı olacak.

1

BU GERÇEKTEN
˙ ˙
˙ ZORBALIK
SAYILABILIR MI?

¨
Kendine sor: “Gerçekten de internet uzerinden
˘
kasten rahatsız ediliyor, aşagılanıyor ya da tehdit
¨ ¨
ediliyor muyum?” Zorbalık gibi gorunen bir şey
aslında iki taraflı bir tartışma olabilir.

HAYIR

Şu ayetleri oku ve
içerdikleri ilkeleri nasıl
˘
uygulayabilecegin hakkında
¨ ¨
duşun.
¨
˙
OZDEYIŞLER 17:9
˙
KOLOSELILER 3:13, 14

EVET

HAREKET PLANI








1. PETRUS 4:8
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¨
OÇ ALMAYA ÇALIŞTIN MI?

¨ ˘
˘
˘
Ornegin, her iki tarafın da aşagılayıcı bir dil kullandıgı
¨
ofkeli bir tartışmaya girdin mi?

EVET

Şu ayetleri oku ve
içerdikleri ilkeleri nasıl
˘
uygulayabilecegin hakkında
¨ ¨
duşun.
¨
˙
OZDEYIŞLER 26:20

HAYIR

HAREKET PLANI






ROMALILAR 12:17
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˙ ˙
SE¨ ÇENEKLERIN
˙ I
GOZDEN GEÇIR

1. SEÇENEK
Siber
¨ zorbalık yapanı
gormezden gel.
Zorbalık yapanın
¨
mesajlarını gormezden
gelirsen neler olabilir?

ARTILAR

˙
EKSILER
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2. SEÇENEK
˘
˘
Duygularını degil kararlılı
¨ gını
yansıtan bir mesaj gonder.
Zorbalık yapana bunu
¨
bırakmasını soylersen
neler olabilir?

ARTILAR

˙
EKSILER













ARTILAR

˙
EKSILER













ARTILAR

˙
EKSILER













3. SEÇENEK
Anne ya da babanla konuş, hatta
onları en baştan olaya dahil et.
Anne babana olanları
˘
anlattıgın takdirde
neler olabilir?

4. SEÇENEK
¨˘
Okuldaki bir ogretmene ya da
danışmana durumu anlat.
˘ ˘
˘
Siber zorbalıga ugradıgını
okula bildirirsen
neler olabilir?

GEN ÇLER SORUYOR
www.jw.org ˘ 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of PA



Siber Zorbaları Nasıl Susturabilirim?



Sayfa 3/4

5. SEÇENEK
Sorunu zorbalık˘ yapan
kişinin kullandı
˘ gı web sitesine,
hizmet sa¨ glayıcısına ya da
telekomunikasyon şirketine bildir.

˘
ˆ
Şikayet bildirdigin takdirde
neler olabilir?

ARTILAR

˙
EKSILER













6. SEÇENEK
Sorunu polise bildir.




Sorunu polise bildirmen
nasıl bir yardım
˘
saglayabilir?
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HAREKET PLANI
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