
281 Winter Street • Waltham, MA 02451 • 339-222-5645 • fax: 781-290-4925 • www.labbb.com 

 

Zorbalık (Bullying ) Önleme ve Müdahale Planı 

LABBB Collaborative’in politikası, öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler için zorbalık, hazing ve 

sindirmenin olmadığı bir öğrenme ve çalışma ortamı sağlamaktır. Bu tarz bir eylem, ırk, renk, din, 

uyruk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ya da sakatlık veya başka herhangi bir sebepten ötürü vuku 

bulabilir. 

Herhangi bir idarecinin, öğretmenin ya da diğer çalışanların veya herhangi bir öğrencinin zorbalık 

ve sanal zorbalık yapması ya da buna göz yumması ya da bunu ihbar etmemesi ya da zorbalık 

vakasını öğrendikten sonra makul ıslah edici önlemleri almaması bu politikanın ihlal edilmesine 

sebebiyet verir. 

Bu politikanın amacı, zorbalığın okul dışında gerçekleştiğinde fakat okulla bir bağlantısı 

bulunduğunda ya da bir çalışanın ya da öğrencinin çalışmasına mani olucu ya da okulla ilgili 

aktivitelere katılmayı engelleyici bir nitelikte olduğunda okulun disiplin işlemi ya da düzeltici 

işlem yapma otoritesini kısıtlamak değildir ve bunun için tasarlanmamıştır. 

Elektronik ya da diğer yollarla, okul içinde ya da dışında gerçekleşen sanal zorbalık incelenecek, işle 

ya da okulla bir bağlantısı bulunması halinde disiplin cezasıyla neticelenecektir. Sanal zorbalıkta 

bulunduğu iddia edilen öğrencilerin ebeveynleri, şikâyete sebep olan faaliyet, kelimeler ya da 

görüntülerin inceleneceği bir toplantıya katılmaya davet edilecektir. Sanal zorbalık sebebiyle ceza 

alan bir öğrencinin ebeveynleri böyle bir toplantıya katılmadığı sürece, öğrenci normal okul 

programına tekrar kabul edilmeyecektir. 

Zorbalık davranışlarını tanımak ve bu okul bölgesinin ilgili politika ve prosedürlerinin 

uygulanmasını temin etmek bütün çalışanların, öğrencilerin ve ebeveynlerin sorumluluğudur. 

Zorbalık ya da sanal zorbalık mağduru olduğunu düşünen bütün çalışan ve öğrencilerin şikâyette 

bulunma ve bu şikâyetlerinin hızlı ve uygun bir şekilde işleme alınması hakları vardır. Ayrıca, tarafların 

hepsinin gizliliğinin sağlanması ve mahremiyetinin korunması amacıyla her türlü makul çaba 

gösterilecektir, fakat bu politikanın düzgün bir şekilde uygulanması, alınan bilgilerin herhangi birinin 

ya da hepsinin açığa çıkarılmasını gerektirebilir. 

Bina Müdürü, Program Yöneticisi ya da Görevlendirilmiş Kişi, her türlü zorbalık türüne dair 

meselelerin halledilmesi konusunda rehberlik ve destek arayan çalışanlara ve öğrencilere yardım 

etme konusunda sorumludur. 
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I. ZORBALIĞIN VE İNTİKAM ALMANIN YASAKLANMASI 

LABBB Collaborative, okul binalarında, okul arazisinde, okul otobüslerinde ve okul otobüsü duraklarında 

ya da okulla ilişkili aktivitelerde her türlü zorbalık, sanal zorbalık ya da intikam alma gibi yasadışı ya da 

huzur bozucu hiç bir davranışa tolerans göstermez. Programlar, bütün zorbalık, sanal zorbalık ve intikam 

alma ihbarlarını ve şikâyetlerini hızlı bir şekilde soruşturup bu davranışlara son verme ve hedef alınan 

kişinin güvenlik duygusunu yeniden temin etmek için hızlı bir şekilde müdahalede bulunur LABBB 

Collaborative bu kararlılığını, müfredat, eğitim programları, personel gelişimi, müfredat dışı aktiviteler 

ve ebeveyn ya da koruyucu katılımı dâhil okul topluluğunun bütün yönlerinde gösterir. Sanal zorbalık 

dâhil zorbalık davranışları şuralarda yasaktır: 

A. Okul arazilerinde ve okul arazilerine bitişik yerlerde, okul arazilerinde olsun ya da olmasın 

okul tarafından düzenlenen ya da okulla ilgili aktivitelerde, organizasyonlarda ya da 

programlarda, okul otobüsü durağında, okul bölgesine ait olan, okul bölgesi tarafından 

kiralanan ya da kullanılan bir okul otobüsünde, bir okul bölgesine ait olan, okul bölgesi 

tarafından kiralanan ya da kullanılan bir teknoloji ya da elektronik cihaz kullanarak ve 

B. okulla ilgisi olmayan bir yerde, organizasyonda ya da programda, bir okul bölgesine ait olmayan, 

bir okul bölgesinin kiralamadığı ya da kullanmadığı bir teknoloji ya da elektronik bir cihaz kullanarak, 

davranışların hedef ya da görgü tanıkları için okulda düşmanca bir ortam oluşturması, okuldaki 

haklarını ihlal etmesi ya da eğitim sürecini, okulun düzenli bir şekilde işlemesini maddi olarak ve 

büyük oranda kesintiye uğratması durumunda. 

Zorbalığı ihbar eden, bir zorbalık soruşturması sırasında bilgi veren ya da şahitlik yapan ya da 

zorbalık hakkında güvenilir bir bilgi sahibi olan bir kişiden intikam almak da yasaktır. M.G.L. c. 

71, § 37O’de belirtildiği gibi, bu Plan hiç bir şekilde, bölgenin ya da okulun, okulla ilgisi olmayan 

faaliyetlere, organizasyonlara ya da programlara personel sağlamasını gerekli kılmaz. 

II. TANIMLAR 

A. ZORBALIĞIN TANIMI 

Massachusetts Umumi Kanunu, Bölüm 71 Fasıl 37O, zorbalığı, bir ya da daha fazla öğrencinin 

sürekli bir şekilde yazılı, sözlü ya da elektronik bir ifadeyi ya da fiziksel bir davranışı ya da jesti ya da 

bunların herhangi bir şekildeki birleşimini aşağıdakilere sebep olacak şekilde yapmasıdır: (i) 

kurbanın fiziksel ya da duygusal zarar görmesine ya da kurbanın malına zarar gelmesine sebep 

olmak; (ii) kurbanın kendisine ve malına zarar gelebileceği tarzında makul bir korku içerisinde 

bırakılması; (iii) kurban için okulda düşmanca bir ortam oluşturmak; (iv) kurbanın okuldaki haklarını 

ihlal etmek; ya da (v) maddi ya da büyük oranda eğitim sürecini ya da okulun düzgün işleyişini 

kesintiye uğratmak. Bu fasıldaki hedefler doğrultusunda, sanal zorbalık da zorbalığın içine girer. 
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B. SANAL ZORBALIK (CYBERBULLYING) 

Sanal zorbalık aynı kanun içerisinde şu şekilde tanımlanmıştır, “kısmi ya da tamamen elektronik 

posta, internet iletişim araçları, anlık iletiler ya da benzer iletişim araçları dahil olup bunlarla kısıtlı 

olmayan kablo, radyo, elektromanyetik, foto elektronik ya da foto optik sistemler aracılığıyla iletilen 

her türlü işaret, sinyal, yazı, görüntü, ses, veri ya da bilgi iletimi dahil olup bunlarla kısıtlı olmayan 

her türlü teknoloji ya da elektronik iletişim aracı kullanımıyla yapılan zorbalık. Şunlar da sanal 

zorbalığın içine girer (i) başka birisinin kimliği taklit ederek bir web sitesi ya da blog yapma ya da (ii) 

başka birinin kimliğini kasıtlı olarak taklit ederek içerik ya da mesaj gönderme, web sitesi/blog 

yapma ve birinin kimliğini kasıtlı olarak taklit etme fıkra (i) ila (v)’deki şartları yerine getiriyorsa 

zorbalık tanımı içerisine girer. Sanal zorbalık, bir gönderimin elektronik yollarla birden fazla kişiye 

yollanması ya da bir ya da daha fazla kişi tarafından erişilebilecek elektronik bir ortama materyal 

göndermeyi de içine alır, gönderimin yollanması ya da materyalin gönderilmesi fıkra (i) ila (v)’deki 

şartları yerine getiriyorsa zorbalık tanımı içerisine girer.” 

C. Düşmanca Ortam: zorbalığın, öğrencinin eğitim şartlarını değiştirecek oranda şiddetli ya da 

yayılmış sindirme, dalga geçme ya da hakaret içeren bir okul ortamına sebep olduğu bir durum 

olarak tanımlanır. 

Böyle bir davranışta bir bireyin çalışma ya da eğitim performansına makul olmayan bir şekilde 

karışma, etkileme ya da sindirici, düşmanca ya da şiddet içeren bir çalışma/eğitim ortamı 

oluşturma amacı olur. 

D. Saldırgan: Zorbalıkta, sanal zorbalıkta bulunan ya da intikam alan öğrenci. 

E. İntikam Alma: Zorbalığı ihbar eden, bir zorbalık soruşturmasında bilgi sağlayan ya da 

şahitlikte bulunan ya da zorbalık hakkında güvenilir bilgi sahibi olan bir öğrenciye yöneltilen her 

türlü sindirme, mukabelede bulunma ya da taciz şekli. 

F. Personel: Personel bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte şunlardan oluşur: eğitimciler, idareciler, 

danışmanlar, okul hemşireleri, kantin çalışanları, veliler, otobüs şoförleri, spor koçları, müfredat 

dışı aktivite danışmanları, destek personeli ya da paraprofesyoneller. 

G. Hedef: Zorbalık, sanal zorbalık ve intikam alma faaliyetinin yöneltildiği öğrenci.  

III. ZORBALIĞI İHBAR ETME VE SORUŞTURMA PROSEDÜRLERİ 

Zorbalıkla alakalı bütün ihbar prosedürleri, LABBB Program Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi 

tarafından bina Müdürü’ne ya da görevlendirilmiş kişiye iletilecektir. İhbar edilmiş bir zorbalık 

vakasının vuku bulması üzerine aşağıdaki gibi hareket edilecektir: 

Personel, LABBB Collaborative Zorbalık ve Önleme İhbar Formlarını kullanacaktır. 
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A. Zorbalık vakası Şikâyet Formu, şikâyette bulunan tarafın sözlü iddialarıyla alakalı gerçekleri 

ayrıntısıyla verecek şekilde doldurulur. Bina Müdürü ya da LABBB temsilcisi, hızlı bir şekilde, 

zorbalık vakasına maruz kalmış olduğu ya da zorbalığı gerçekleştirdiği iddia edilen öğrencinin 

ebeveynleriyle ya da koruyucularıyla iletişime geçer. İleride meydana gelebilecek zorbalık 

vakalarının önüne geçmek için yapılanlar tartışılır. 

B. Soruşturma: Müdür / LABBB Program Yöneticisi, her iki tarafla ve olaya şahit olmuş olabilecek 

başka öğrencilerle görüşmeler yapar ve geçmişte meydana gelen vakaların ve davranışların oluş 

şekli ve taraflar arasındaki ilişki incelenir. Müdür / LABBB Program Yöneticisi hedef olduğu iddia 

edilen kişinin güvenliğini sağlamak için bir güvenlik planı uygulamaya koyar. Bütün tarafların 

güvenliğini sağlamak amacıyla, program değişimi, oturma düzeni değişimi gibi bütün tedbirler 

alınır. 

C.Müdür ve LABBB Program Yöneticisi beş okul günü içerisinde gerekli uygulamaları 

gerçekleştirir. Soruşturmanın tamamlanması üzerine ebeveynler ya da koruyucular ile iletişime 

geçilip sonuç açıklanır. Ebeveynlere ya da koruyuculara sunulan raporda, suçlamaların gerçeğe 

dayanıp dayanmadığı, bu politikanın ihlal edilip edilmediği ve bir disiplin işleminde bulunulup 

bulunulmayacağı bilgileri yer alır. Müdür ya da LABBB temsilcisi soruşturmanın ilerleyişiyle alakalı 

olarak ebeveynlerle ya da koruyucularla iletişime geçer. Öğrencilere, eğitim ya da rehberlik dâhil 

olup sadece bunlarla kısıtlı olmamak üzere ıslah edici eylemler tavsiye edilebilir. Ayrıca, 

öğrencilere, okul idaresi tarafından belirlenecek şekilde kınama, tutuklama, uzaklaştırma, 

okuldan atma ya da başka cezalar dâhil olup sadece bunlarla kısıtlı olmamak üzere disiplin 

cezası verilebilir. 

D. Zorlamayla alakalı olarak şikâyette bulunan bir öğrenciye karşı yapılacak hiçbir intikam alma 

hareketine karşı müsamaha gösterilmez. Zorbalık ihbarında bulunması gerekçesiyle hiç bir öğrenci 

baskı, sindirme, intikam alma ya da ayrımcılığa maruz bırakılamaz. İntikam alma, zorbalıkla aynı 

sonuçları doğurur. Bununla birlikte, kötü niyetle gerçekleştirilen haksız suçlamalara müsamaha 

gösterilmeyecektir. 

E. Uygun hallerde emniyet güçlerine haber verilecektir. Saldırgana karşı suç duyurusunda 

bulunulması gerektiğini düşünmeleri halinde, Müdür ya da Collaborative’in LABBB  

Program Yöneticisi durumu emniyet müdürlüğüne bildirir. Okul ofisinde rehberlik alma seçeneği 

değerlendirilir. 

F. Anonim ihbar: Her program içerisinde, öğrencilerin zorbalık hadiseleriyle alakalı anonim 

ihbarda bulunmalarına olanak tanıyan yollar bulunacaktır. Sadece bir anonim ihbar temel 

alınarak resmi disiplin işleminde bulunulmaz. 



281 Winter Street • Waltham, MA 02451 • 339-222-5645 • fax: 781-290-4925 • www.labbb.com 

G. Hedef yardımı: LABBB, hem hedefler hem de düzenleyiciler olmak üzere öğrencilere ya da 

zorbalıktan etkilenen öğrencilerin aile üyelerine gereken şekilde danışmanlık ya da rehberlik, 

akademik müdahale gibi uygun servislere sevk ve koruma sağlayacaktır. 

H. Özel Eğitim: Engelli öğrenciler: 2010 Kanunlarının 92. Bölümü’nün değiştirilmiş haliyle M.G.L. c. 

71B, § 3 tarafından gerekli kılındığı üzere, IEO Ekibi’nin, öğrencinin sosyal kabiliyet gelişimini 

etkileyecek şekilde bir engele sahip olması ya da zorbalık, taciz ya da sataşmaya karışma ya da 

bunlara karşı savunmasız olduğuna karar vermesi durumunda, Ekip, öğrencinin zorbalık, taciz ya da 

sataşmadan kaçınabilmesi ya da yanıt verebilmesi için gerekli olan kabiliyetleri geliştirmesi için 

IEP’ye eklenmesi gereken şeyleri değerlendirecektir. 

I. Fakülte ve Ebeveyn Bildirisi: Zorbalık önleme ve müdahale planının uygun bölümlerinden 

oluşan yazılı bir bildiri yıllık olarak yaşlarına uygun bir dille öğrencilere ve ailelerine verilecektir. 

Zorbalık önleme ve müdahale planı yıllık yazılı bildirisi bütün okul personeline verilecektir. Bütün 

programlardaki personel, her yıl zorbalık önleme ve müdahale planı hakkında eğitim alacaktır. 

LABBB, ebeveynler ve koruyucular için zorbalıkla mücadele müfredatının ebeveynlerle ilgili 

kısımlarına ve sosyal kabiliyetlere odaklanacak şekilde eğitim programları sunacaktır. 

LABBB, aileleri ya da koruyucuları kullanılan zorbalıkla mücadele müfredatı hakkında yıllık 

olarak bilgilendirecektir. Bu bilgilendirmenin içerisinde, zorbalığın ve sanal zorbalığın 

dinamikleri ve online güvenlik ile ilgili bilgiler bulunur. LABBB, Plan’ı ve ilgili bilgileri web 

sitesinde yayınlayacaktır. 

IV. ZORBALIK VE İNTİKM ALMA VAKALARINI İHBAR ETME VE BUNLARA YANIT VERME 

POLİTİKALARI 

LABBB Collaborative, zorbalık ya da intikam alma ihbarlarını alma ve bunlara yanıt verme politikaları 

ve prosedürleri oluşturarak zorbalık ve intikam alma vakalarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt 

vermektedir. Bu politikalar ve prosedürler, okul topluluğunun üyelerinin, öğrencilerin, ebeveynlerin 

ve personelin, zorbalık vakaları gerçekleştiğinde neler olacağını bilmesini temin eder. Zorbalık 

Önleme ve Müdahale Planı personel için, vakaların ihbarı, öğrencilere ve ailelere ihbarın (anonim 

ihbar dâhil) nasıl yapılacağını gösterme süreçleri ve müdür ya da görevlendirilmiş kişinin ihbar 

yapıldıktan sonra izlemesi gereken prosedürleri ayrıntılarıyla ortaya koyar. Aşağıdakiler M.G.L. 

c. 71, § 37O temel alınarak hazırlanmıştır. 

A. Zorbalık ya da intikam almanın ihbar edilmesi. Zorbalık ya da intikam alma hadiseleri, personel, 

öğrenciler, ebeveynler ya da koruyucular veya başkaları tarafından yapılıp sözlü ya da yazılı olabilir. 

Personel tarafından ya da personele yapılan sözlü ihbarlar yazılı olarak kaydedilir. Okul ya da bölge 

personelinin herhangi bir zorbalık ya da intikam hadisesinden haberdar olması ya da bunlara şahit 

olması durumunda, bunu derhal müdüre ya da görevlendirilmiş kişiye bildirmesi gerekir. Okul ya da 

bölge personeli olmayan öğrenciler, ebeveynler ya da koruyucular veya başka bireyler tarafından 
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yapılan ihbarlar anonim olabilir. LABBB Collaborative bütün okul topluluğu üyelerinin erişebileceği 

Vaka İhbar Formu sağlamıştır. 

 LABBB Collaborative: 1) Vaka İhbar Formu’nun bir kopyasını okulun merkez ofisinde, 

rehberlik ofisinde, okul hemşiresinin ofisinde ve müdür ya da görevlendirilmiş kişi 

tarafından belirlenen diğer yerlerde bulundurur ve (2) Vaka İhbar Formu’nu okulun 

web sitesinde yayınlar. Vaka İhbar Formu, öğrencilerin ve ebeveynlerin ya da 

koruyucuların kullandığı en yaygın dillerde sağlanacaktır. 

 Her okul yılı başlangıcında, LABBB Collaborative, idareciler, personel, öğrenciler ve 

ebeveynler ya da koruyucular dâhil olmak üzere okul topluluğuna zorbalık ve intikam 

alma vakalarının ihbar politikalarının yazılı bir bildirisini verecektir. Müdür, LABBB 

Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişinin adı ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere ihbar 

prosedür ve kaynaklarıyla ilgili bir açıklama, öğrenci ve personel kılavuzları, okul ya da 

collaborative web sitesi ve ebeveynlere ya da koruyuculara verilen Zorbalık Önleme 

ve Müdahale Planı bilgileri içerisine entegre edilecektir. 

B. Personelin İhbarı 

Personel, zorbalık ya da intikam alma olabilecek bir davranışa şahit olduğunda ya da böyle bir 

davranışın farkına vardığında derhal müdüre ya da görevlendirilmiş kişiye durumu bildirir. 

Müdüre, LABBB Yöneticisi’ne ya da görevlendirilmiş kişiye bildirme yükümlülüğü personelin, 

davranış yönetimi ve disipline dair okulun ya da bölgenin politika ve prosedürlerine uygun 

olarak davranış ya da disiplin vakalarına yanıt verme otoritesini kısıtlamaz. 

C. Öğrencilerin, Ebeveynlerin ya da Koruyucuların ve Başkalarının İhbarı 

Collaborative, bir öğrenci içeren bir zorbalık ya da intikam alma hadisesine şahit olan ya da böyle bir 

hadisenin farkına varan öğrencilerin, ebeveynlerin ya da koruyucuların ve başkalarının bu durumu 

müdür ya da görevli kişiye ihbar etmelerini bekler. İhbar anonim olarak yapılabilir, fakat sadece 

anonim bir ihbara dayanarak hiç bir saldırgan hakkında disiplin işlemi yapılmaz. Öğrenciler, 

ebeveynler ya da koruyucular ve başkaları, yazılı bir ihbar yapmak konusunda personelden yardım 

isteyebilirler. Öğrencilere, bir zorbalık hadisesini ihbar edebilecekleri ve bir personel, müdür ya da 

görevli kişiyle tartışabilecekleri pratik, güvenli, özel ve yaşlarına uygun yollar sağlanacaktır. 

D. Bir zorbalık ya da intikam alma ihbarına yanıt verme.  

1. Güvenlik 

Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, zorbalık ya da intikam alma suçlamalarını tam 

olarak soruşturmadan önce, iddia edilen hedefte güvenlik duygusunun tekrar temin edilmesi ihtiyacını 

ve/veya iddia edilen hedefi vuku bulabilecek başka hadiselerden koruma ihtiyacını değerlendirmek için 
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gerekli adımları atar. Güvenliği sağlamak için şunlar yapılabilir: kişisel bir güvenlik planı oluşturmak, 

sınıfta, öğle yemeğinde ya da otobüste hedef ve/veya saldırgan için önceden oturma yerleri 

belirlemek, bir personeli, hedef için “güvenli kişi” olarak belirlemek ve saldırganın programını ve 

hedefe erişimini değiştirmek. Müdür ya da görevlendirilmiş kişi, soruşturma esnasında ve sonrasında 

güvenliği arttırmak için gerekli ek adımları atabilir. Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, 

zorbalık ya da intikam alma ihbarında bulunmuş, zorbalık ya da intikam almaya şahit olmuş, bir 

soruşturma esnasında güvenli bilgi sağlayan ya da ihbar edilmiş bir zorbalık ya da intikam alma hadisesi 

hakkında güvenilir bilgi sahibi olan bir öğrencinin zorbalık ya da intikam almadan korunması için uygun 

stratejiler uygular. (Mahalli olarak yerleşmiş öğrenci güvenlik planlaması politikaları ve prosedürleri 

buna dâhildir.) 

2. Başkalarına Zorbalık Önleme ve Müdahale Hakkında Bildiride Bulunma Zorunluluğu 

a. Ebeveynler ya da koruyucular için bildiri. Zorbalık ya da intikam alma hadisesinin 

gerçekleştiğinin belirlenmesinin ardından müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi 

hızlı bir şekilde hedef ve saldırganın ebeveynlerini ya da koruyucularını bu hadiseden ve işleme 

konulacak prosedürlerden haberdar eder. Bazı durumlarda müdür ya da görevlendirilmiş kişi 

herhangi bir soruşturma gerçekleşmeden ebeveynlerle ya da koruyucularla iletişime geçebilir. 

Bildiri, 603 CMR 49.00’daki eyalet düzenlemelerine uygun olacaktır. 

b. Başka bir Okul ya da Bölgeye Bildiri. İhbar edilen hadiseye birden fazla okul bölgesi, sözleşmeli 

okul, devlete ait olmayan okul, onaylanmış özel eğitim okulu ya da yatılı okul ya da collaborative 

okuldan öğrenci karışmışsa, hadiseden haberdar edilen ilk müdür, LABBB Yöneticisi ya da 

görevlendirilmiş kişi her okulun gerekli işlemleri yapabilmesi için hızlı bir şekilde hadiseye 

karışan diğer okulların müdürlerini ya da görevlendirilmiş kişileri telefonla arar. Bütün iletişimler 

eyalet ve federal gizlilik yasaları ve yönetmelikleri ve 603 CMR 49.00’a uygun yapılır. 

c. Emniyet Güçlerine Bildiri. Soruşturma sonrası dâhil bir zorbalık ya da intikam alma ihbarı 

aldıktan sonraki her aşamada, müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişinin, saldırgan 

hakkında suç duyurusunda bulunmak için makul bir sebep bulunduğunu düşünmesi halinde, 

müdür durumu yerel emniyet güçlerine bildirir. Bu bildiri 603 CMR 49.00’ın ve yerel emniyet 

güçleriyle mahalli olarak yapılan anlaşmaların şartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, bir hadisenin okul 

arazisinde vuku bulması ve artık okula kayıtlı olmayan 21 yaşın altında eski bir öğrencinin 

hadiseye karışması durumunda müdür ya da görevlendirilmiş kişi, saldırgan hakkında suç 

duyurusunda bulunması gerektiğine dair makul sebep bulunması halinde yerel emniyet 

müdürlüğüne durumu bildirir.  Buna karar verirken, müdür, Zorbalık Önleme ve Müdahale Planı 

ve geçerli okul ve/veya bölge politikaları ve prosedürlerine uygun bir biçimde okul kaynak 

memuruna ve müdür ya da görevlendirilmiş kişinin uygun bulduğu başka bireylere danışır. 

d. Soruşturma. Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, bütün zorbalık ve intikam 

alma ihbarları hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yürütür ve bunu yaparken suçlamaların doğası 
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ve olaya karışan öğrencilerin yaşları dâhil bilinen bütün bilgileri göz önünde bulundurur. 

Soruşturma esnasında müdür ya da görevlendirilmiş kişi, başka şeylerin yanında gerektiği şekilde 

öğrenciler, personel, görgü tanıkları, ebeveynler ya da koruyucular ve başka kişilerle görüşmeler 

yapar. Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi (ya da soruşturmayı yürüten kişi), iddia 

edilen saldırgan, hedef ve görgü tanıklarına intikam almanın 

yasak olduğunu ve disiplin cezasıyla neticeleneceğini hatırlatır. Görüşmeler, müdür ya da 

görevlendirilmiş kişi tarafından belirlendiği şekilde ve uygun şekilde okul danışmanının 

rehberliğinde müdür ya da görevlendirilmiş kişi, başka personel tarafından gerçekleştirilebilir. 

Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, uygulanabildiği kadar, hadiseyi soruşturma 

ve gerekli işlemi yapma sorumluluğu içerisinde, soruşturma işlemi esnasında gizliliği korur. 

Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi soruşturmanın yazılı bir kaydını tutar. 

Zorbalık ve intikam alma ihbarlarını soruşturma prosedürleri, soruşturmalara dair okul ya da 

bölge politikaları ve prosedürlerine uygun olur. Gerekli olması halinde, müdür ya da 

görevlendirilmiş kişi soruşturma hakkında bir hukuki danışmana danışabilir. 

e. Kararlar. Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi bütün bulgu ve şartlar temel 

alınarak bir karar verir. Soruşturma sonrasında zorbalık ya da intikam almanın kanıtlanması 

halinde, müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, bu hadisenin tekrarlamasını 

engellemek ve hedefin okul aktivitelerine katılımının ve istifade etmesinin kısıtlanmamasını temin 

etmek amacıyla makul bir şekilde hesaplanmış adımlar atar. Müdür, LABBB Yöneticisi ya da 

görevlendirilmiş kişi: 1) mevcut olması halinde hangi ıslah edici işlemin gerekli olduğuna ve 2) 

hadiseye karşılık olarak hangi işlemin ve/veya disiplin işleminin gerekli olduğuna karar verir. 

Şartlara bağlı olarak, müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, zorbalık davranışına katkı 

sağlamış olabilecek herhangi bir sosyal ya da duygusal sorunların tespit edilmesi ve ek sosyal 

yetenek gelişimi ihtiyacı seviyesinin değerlendirilmesi amacıyla öğrencilerin öğretmen(ler)iyle, 

ve/veya okul danışmanıyla ve hedefin ya da saldırganın ebeveynleriyle ya da koruyucularıyla 

görüşmeyi seçebilir. Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, hızlı bir şekilde 

soruşturmanın neticesini ve zorbalık ya da intikam alma tespit edilmişse ileride zorbalık ya da 

intikam alma hadiselerinin önüne geçmek için hangi işlemin yapılacağını hedefin ve saldırganın 

ebeveynlerine ya da koruyucularına bildirir. Ebeveynlere yapılacak bütün bildirimler ilgili eyalet ve 

federal gizlilik kanunları ve yönetmenliklerine uygun olmalıdır. Tutulan öğrenci kayıtlarının 

gizliliğine dair yasal gereklilikler gereği, müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, 

hedefin ebeveynine ya da koruyucusuna, bir “uzak durma” kararı ya da hedefin ihlalleri ihbar 

etmek için bilmesi gereken başka bir karar alınması haricinde, yapılan disiplin işleminin ayrıntılarını 

söyleyemez 

f. Zorbalığa verilen Yanıtlar. 

1. Beceri İnşası Yoluyla Uygun Davranış Öğretimi 
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Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişinin zorbalık ya da intikam alma hadisesinin 

vuku bulduğuna karar vermesinin ardından, kanun, okul ya da bölgenin hesap verme 

sorumluluğu ile uygun davranışı öğretme gerekliliklerini dengeleyen bir dizi karşılık kullanmasını 

gerektirir. M.G.L. c. 71, § 37O(d)(v). Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişinin göz 

önünde bulundurabileceği beceri inşası yaklaşımları şunlardır: 

- LABBB Collaborative zorbalıkla mücadele müfredatına dayanan bireyselleştirilmiş beceri inşası 

seansları sunmak; 

- rehberlik danışmanları ve diğer uygun okul personelinin rehberliği doğrultusunda teker teker 

öğrenciler için ya da öğrenci grupları için ilgili eğitim aktiviteleri sağlamak; 

- öğrencilerin hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri pro-sosyal yolları anlamalarını sağlamak 

için bir dizi akademik ya da akademik olmayan davranış desteği uygulamak; 

- ebeveyn desteği sağlamak ve evde zorbalıkla mücadele müfredatını ve sosyal beceri inşası 

faaliyetlerini güçlendirmek için ebeveynler ve koruyucularla görüşmek; 

- özel sosyal beceriler geliştirmeye vurgu yapmak için davranış planları 

benimseme ve değerlendirme amacıyla yönlendirmede bulunmak. 

2. Disiplin İşleminde Bulunma 

Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi disiplin işleminin uygun olduğuna karar 

verirse, davranışın türü, hadiseye karışan öğrencinin/öğrencilerin yaşı ve hesap verme 

sorumluluğu ile uygun davranışın öğretilmesinin dengelenmesi gerekliliği de dâhil olmak üzere 

müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişinin bulduğu olgular temel alınarak Zorbalık 

Önleme disiplin işlemine karar verilir. Disiplin işlemi Zorbalık Önleme ve Müdahale Planı ve 

LABBB Collaborative’in davranış kurallarına uygun olmalıdır. 

Engelli öğrenciler için olan disiplin prosedürleri, öğrenci disiplinine dair eyalet kanunlarıyla 

birlikte değerlendirilmesi gereken Engelli Bireylerin Eğitiminin Geliştirilmesine Dair federal 

Kanun’a göre yapılır. Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişinin, bir öğrencinin 

bilerek zorbalık ya da intikam alma suç tasniinde bulunduğunu tespit etmesi halinde o öğrenci 

disiplin işlemine maruz bırakılabilir. 

3. Hedef ve Başkaları için Güvenliğin Arttırılması 

Müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi, eğer mevcutsa, hedefin ve başkalarının 

güvenlik duygusunun arttırılması için okul ortamında hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini 

değerlendirir.  Islah edici ve/veya disiplin işleminin belirlenmesi ve düzenlenmesinin ardından 

makul bir süre içerisinde, müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi yasaklanan davranışın 
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tekerrür edip etmediğini ve ek destek tedbirlerinin gerekli olup olmadığını belirlemek için hedefle 

iletişime geçer. Gerekli olması durumunda, müdür, LABBB Yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişi bu 

tedbirleri uygulamak için uygun okul personeliyle beraber çalışır. 

V. EĞİTİM VE MESLEKİ GELİŞİM 

LABBB Collaborative, personelinin bütününde zorbalığı önleme, tespit etme ve karşılık verme 

becerinin geliştirilmesi için devamlı profesyonel gelişim sunar. 

A. Plan üzerine yıllık personel eğitimi 

LABB Collaborative Zorbalık Engelleme ve Müdahale konusundaki yıllık eğitimin içerisinde, Plan 

çerçevesinde personel sorumlulukları, zorbalık ya da intikam alma ihbarının alınmasını takiben 

program yöneticisi ya da görevlendirilmiş kişinin alacağı adımların gözden geçirilmesi ve okul 

binasının her yerinde bütün sınıflara verilen zorbalık önleme müfredatının gözden geçirilmesi 

bulunur. Okul yılının başında işe alınan personelin, son iki yıl içerisinde kabul edilebilir ve benzer 

bir programa katıldıklarını gösterememeleri durumunda, işe alındıkları okul yılı zarfında okul 

temelli bir eğitime katılmaları gerekir. 

B. Devamlı profesyonel gelişim: 

Profesyonel gelişimin hedefi, güvenlik, farklılıklara ilişkin sivil iletişimi ve saygıyı ön plana çıkaran 

bir okul ortamı oluşturmak için gerekli araçların ortak bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. 

Profesyonel gelişim, personelde, zorbalığı önlemek, tespit etmek ve zorbalığa karşılık vermek için 

gerekli araçları geliştirecektir. M.G.L. c. 71, § 37O tarafından gerekli kılındığı üzere, okul 

çapındaki ve profesyonel gelişimin içeriği araştırmalara dayanıp aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

 zorbalığın önlenmesi için gelişimsel (ya da yaş açısından) uygun stratejiler; 

 zorbalık vakalarının durdurulması için, gelişimsel (ya da yaş açısından) uygun, derhal, 

etkili müdahale stratejileri; 

 bir saldırgan, hedef ve zorbalığa şahit olanlar arasında geçebilen kompleks etkileşim ve 

güç farkı hakkında bilgi; 

 okul ortamında bilhassa zorbalık riski altında oldukları görülen özel öğrenci kategorileri 

hakkındaki bilgiler dahil zorbalık üzerine araştırma bulguları; 

 Sanal zorbalık hadisesi ve türü ve 

 sanal zorbalıkla ilgili olduğu için internet güvenlik meseleleri hakkında bilgi. 



281 Winter Street • Waltham, MA 02451 • 339-222-5645 • fax: 781-290-4925 • www.labbb.com 

LABBB Collaborative’e devam eden bütün öğrencilerin Bireysel Eğitim Programları (IEP’ler) 

vardır. Bu sebeple, profesyonel gelişim, öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 

(IEP’ler) geliştirilirken göz önünde bulundurulmak zorunda olunulan engelli öğrencilerin zorbalık 

ya da intikam alma hadiselerine maruz kalmamalarını engellemek ya da bu hadiselere karşılık 

vermek için gerekli yolları vurgulayacaktır; otizm hastası ya da engeli sosyal beceri gelişimini 

etkileyen öğrencilerin ihtiyaçlarına özel bir dikkat sarf edilecektir. 

Profesyonel Gelişim programları tarafından tespit edilen ek alanlar şunlardır:  

 Saygılı bir şekilde dil kullanımının teşviki ve modellenmesi; 

 Çeşitlilik ve farklılık konusunda bir anlayış oluşturmak; 

 Ailelerle ilişki kurup iletişime geçmek; 

 Sınıf davranışlarının yapıcı bir şekilde idare edilmesi; 

 Pozitif davranışsal müdahale stratejilerinin kullanılması; 

 Yapıcı disiplin uygulamalarının kullanılması; 

 Öğrencilere, pozitif iletişim, öfke kontrolü ve başkalarıyla empati gibi beceriler üretmek; 

 Öğrencileri okul ya da sınıf planlaması ve karar alma mekanizmasına dâhil etmek ve 

 Bütün öğrenciler için güvenli ve şefkatli bir sınıf ortamı sağlamak. 

C. Personel için yazılı bildiri: 

Bütün okullar, okul personeli kılavuzunda, personel sorumlulukları kısımları dâhil olmak üzere, 

LABBB Collaborative Zorbalık Önleme ve Müdahale Planı hakkında bilgi yayınlayarak, bunun yıllık 

bir bildirimini bütün personele vermelidir. 

VI. DANIŞMA VE KAYNAKLAR 

Aşağıdakilerin içinde bulunduğu LABBB Klinik Ekibi ile ortaklık içerisinde LABBB Liderlik ekibi: 

Okul uyum danışmanları, Sosyal hizmet memurları, Davranış uzmanları ve Kurul tarafından 

lisanslı Davranış analistleri, hedefler, saldırganlar, görgü tanıkları ve bunların aileleri için 

danışmanlık ve kriz yönetimi sağlayacaktır. 

LABBB yönetimi, ayrıca, bütün hedefler, saldırganlar, görgü tanıkları ve bunların aileleri için 

önleme tedbirleri olarak uygulanılacak ve kullanılacak araştırmaya dayalı müfredatın 

geliştirilmesi ve değiştirilmesi için eyalet kaynaklarını kullanır. 
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LABBB Collaborative’in, müdahale, risk değerlendirme, kriz müdahalesi, IEP geliştirme Hedefleri 

ve Amaçları sağlamak için birçok destek servisleri vardır. LABBB Klinik personeli ve destek servisi 

sağlayıcıları, öğrenci ihtiyaçlarına karşılık vermek için, birebir danışmanlık, grup danışmanlığı, 

sosyal gruplar, kendini savunabilme, davranış planları geliştirme ve çok disiplinli bir ekip olarak 

çalışma sunar. 

LABBB personeli, LABBB ebeveyn grubuna destek sağlamak için de müsaittir. 

VII. AKADEMİK VE AKADEMİK OLMAYAN FAALİYETLER 

Kanun gereği, bütün okullar ya da bölgeler, okulun ya da bölgenin müfredatına entegre edilmiş 

bir şekilde, her sınıf için zorbalığın önlenmesine dair yaşa uygun talimatlar sağlamalıdır. 

Müfredat kanıta dayalı olmalıdır. Etkili talimatlar, sınıf yaklaşımları, bütün okulu içine alan 

inisiyatifler ve zorbalığın önlenmesi ve sosyal beceri gelişimi konusuna odaklanmış stratejileri 

içerir. 

A. Özel zorbalık önleme yaklaşımları. Zorbalık önleme müfredatı sınıfta ya da küçük gruplara 

sunulur. Zorbalık önleme müfredatı son araştırmalara dayanarak hazırlanır ve diğer şeylerle 

birlikte aşağıdaki yaklaşımları vurgular: 

 beceriler geliştirmek için senaryolar ve rol canlandırmanın kullanılması; 

 öğrencilerin, başka öğrencilerin zorbalık ya da intikam alma davranışlarına 

karıştıklarını gördüklerinde yetişkinlerden yardım alma dahil neler yapacaklarını bilerek 

harekete geçme konusunda öğrencileri güçlendirmek; 

 öğrencilerin, alta yatan güç dengesizliği dahil, zorbalık ve sanal zorbalığın 

dinamiklerini anlamalarına yardımcı olmak; 

 güvenli ve uygun elektronik iletişim kullanımı dahil sanal güvenliği vurgulamak; 

 öğrencilerin sağlıklı arkadaşlık ve saygılı iletişimde bulunma 

becerilerini geliştirmek; ve 

 öğrencileri çeşitlilik ve farklılığa saygılı, güvenli ve destekleyici bir okul ortamına dahil 

etmek. 

B. Zorbalık önleme çabalarını destekleyen genel öğretim yaklaşımları. Aşağıdaki yaklaşımlar, 

güvenli ve destekleyici bir okul ortamı oluşturma açısından bir bütün teşkil eder. Bunlar zorbalık 

önleme ve müdahale inisiyatiflerinin öneminin altını çizer: 

 Öğrenciler için net beklentiler belirleyip okul ve sınıf rutinleri ortaya koymak; 
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 Engelli öğrenciler, lezbiyen, gay, biseksüel, transgender öğrenciler ve evsiz öğrenciler 

dahil bütün öğrenciler için güvenli okul ve sınıf ortamları oluşturmak; 

 Öğrencilere disiplin işlemi yapılması gerektiğinde bile uygun ve pozitif karşılıklarda 

bulunmak; 

 Pozitif davranış destekleri kullanmak; 

 Yetişkinleri öğrencilerle pozitif ilişkiler kurma konusunda cesaretlendirmek; 

 Pro-sosyal, sağlıklı ve saygılı davranışları modelleme, öğretme ve ödüllendirme;  

 Davranışsal sağlık konusunda sosyal ve duygusal gelişime yardımcı olan toplu problem 

çözme, çatışma çözümü eğitimi, ekip çalışması ve pozitif davranış desteklerine pozitif 

yaklaşımlar kullanmak; 

 İnterneti güvenli bir biçimde kullanmak ve 

 Özellikle ilgi alanları olmak üzere, öğrencilerin akademik olmayan ve müfredat dışı 

aktivitelere ilgisini ve katılımını desteklemek. 

VIII. DİĞER KANUNLARLA İLİŞKİLER 

Eyalet kanunlarına ve federal kanunlara ve LABBB Collaborative politikalarına uygun olarak, 

hiç kimse, herhangi bir şehirdeki bir devlet okuluna kabul edilme ya da böyle bir devlet 

okulunun avantajları, ayrıcalıkları ve derslerinden yararlanma konusunda, ırk, renk, cinsiyet, 

din, uyruk ya da cinsel yönelim sebebiyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Zorbalık Önleme ve 

Müdahale Planı’ndaki hiçbir şey, okulu ya da bölgeyi, bir kişinin yerel yasalar, eyalet yasaları 

ya da federal yasalarla veya okul ya da bölge politikalarıyla yasal olarak korunan bir 

kategoriye aidiyetleri sebebiyle yapılan ayrımcılık ve sataşmayı düzeltme konusunda 

harekete geçmekten alıkoymaz. 

Ayrıca, Zorbalık Önleme ve Müdahale Planı içerisindeki hiçbir şey, okul ya da bölgenin, M.G.L. c. 

71, §§ 37H veya 37H1/2 , diğer ilgili kanunlar ya da yerel okul ya da bölge politikaları 

kapsamında, Zorbalık Önleme ve Müdahale Planı’nın davranışı içine alıp almadığına 

bakılmaksızın, şiddet içeren, zararlı ya da rahatsız edici davranışa karşılık olarak disiplin işlemi  

ya da başka işlem yapma yetkisini kısıtlamak için tasarlanmayıp böyle bir amaç gütmez. 


