Arkadaßların senin hakkında ne söylüyor?

Vic Parenting

9639 4111
www.vicparenting.com.au

Party safe across Victoria
Road Safe Victoria

9854 2657
www.roadsafe.org.au

Keys Please
Parent Learner Driver Information

9854 2666
www.vicroads.vic.gov.au

Victoria Police
Party Safe

www.police.vic.gov.au

Australian Drug Foundation

www.druginfo.adf.org.au

(Anne-baba Ö©renci Sürücü Bilgisi)

(Avustralya Uyußturucu Vakfı)

(Partysafe brochure)
Bilgi
Danıßmanlık hizmeti

1300 858 584 (ücretsiz hat)
1800 888 236 (ücretsiz hat)

Association of Independent
Schools of Victoria

9825 7200

Catholic Education Office

9267 0228

Güvenli kutlama

Nereden daha fazla yardım/bilgi alabilirsiniz?

(Victoria Ba©ımsız Okullar Derne©i)
Student Wellbeing (Ö©renci Sosyal Yardım)
(Katolik E©itim Ofisi)

CEPD/Youth Services

(CEPD/Gençlik Hizmetleri)
(Toplum Hizmetleri Bakanlı©ı)

Department of Education
and Training
www.sofweb.vic.edu.au

www.drugs.vic.gov.au.

Anne-baba
b

Department of Human Services

Güvenli Parti (Party Safe) programları
hakkında belediyeniz ile görüßünüz
CSBROTurkish01

Güvenli kutlama

Anne-baba

Biliyor musunuz?
Okul toplumları gençlerin kendilerini
sorumluluk alabilen kißiler olarak
hissetmelerine yardımcı olmak için
birlikte çalıßıyorlar (Celebrating safely
2002).
Gençler, anne-babalarını her hangi bir
uyußturucu önleme programının çok
önemli ve gerekli bir parçası olarak
görüyorlar (Creating Conversations
Manual 2002).
Büyüme dönemindeki gençler genellikle
riskli davranıßlarda bulunuyorlar;
örne©in, uyußtucular, giysiler, dil ve seks
gibi (Get Wise 2001).
Anne-babalar çocuklarının davranıßları
üzerinde etkisi olan güçlü kißilerdir.
Çocu©unuzun güvenli olmasını ve bilgili
bir ßekilde seçim yapabilmesini
desteklemede siz önemli bir rol
oynuyorsunuz.

Ço©u gencin endiße duydu©u
durumlar
Aßırı alkol kullanılması ve bunun sonucu
kusma, sızma, mahçup edici davranıßlar,
kontrolden çıkma ve sarhoß arkadaßları
olması.
Partiye davetsiz kißilerin gelmesi, kavga ve
ßiddet.
¥stenmeyen cinsel ilißkiden kaynaklanan
durumlar.
Anne-babaların partide olup biteni
ö©renmesi (Celebrating safely 2002).

Gençleri güvenli bir ßekilde
kutlama yapmaya teßvik
etmek için yapabilece©iniz
ßeyler
Aranızda iletißim kurun ve her ikinizi de
ilgilendiren konularda birbirinizi dinleyin.
Parti veren kißinin anne-babası ile
konußarak, davetiyeler, alkol verilmesi,
misafirler ve nezaret edecek annebaba/yetißkin konularını görüßün.
Çocu©unuzun parti yerine ne zaman ve
nasıl bırakılaca©ını ve geri alınaca©ını
önceden belirleyin.

Partiyi planlarken
Partinin planlanmasına katılın, baßka annebabalardan fikir alın ve yararlı yöntemler
ö©renin.
Davetiye gönderin. Bu davetsiz misafirlerin
gelmesini önlemeye yardımcı olabilir.
Gençlerden yanlarında alkol
getirmemelerini isteyin.
Bol yiyecek verin ve alkolsüz içecekleri
özendirin (moda olan bazı içeceklerin alkol
derecesine dikkat edin).
Misafirlerden rahatsızlanan veya sarhoß
olan olursa ne yapaca©ınızı planlayın.
Anne-babanın nezaret etmesi gençler ve
anne-babalar için büyük bir güvenlik
a©ıdır.
Victoria Polisinin Güvenli Parti (Party Safe)
programı var. Bu program da yardımcı
olabilir.

Partinin ardından
Gençlere parti hakkında konußma imkanı
tanıyın; örne©in, müzik, arkadaßları,
hareketler, dans yiyecek ve içecek
hakkında olabilir.
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