Many parents want to be better prepared to respond when their child comes home and
reports that they were bullied at school. So what can a parent do to help resolve this
situation?

Seja preparado para trabalhar com a escola
da sua criança
Antes de saltar à conclusão que a equipe de funcionários e a
faculdade na escola da sua criança são indiferentes, uncaring, ou
hostis, dê-lhes uma possibilidade ajudar-lhe resolver a situação.
NÃO “Josh bullied e porque não é você que supervisiona apropriadamente aquelas crianças!” MAS “há
um problema com o Josh que bullied de que você não pode estar ciente, deixa-me diz-lhe os detalhes, e
vamos ver se nós pudermos vir acima com uma planta se dirigir a este.”

O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA AJUDAR A SUA CRIANÇA!
Comece os fatos.
Em uma maneira delicada, peça a sua criança detalhes. Peça quando bullying aconteceu, onde
aconteceu, se recordarem exatamente o que eram dito e feito, e exatamente em os que ordem, e se
qualquer um mais (adulto ou criança) estiver atual. É importante não interrogate sua criança como se
você não a acredita o/; rather, peça a sua criança delicadamente estes detalhes. Se sua criança quiser
saber porque você está pedindo (“você não me acredita?), explique que você pode lhes ajudar melhor
sabendo exatamente o que aconteceu.
“Onde fêz isto aconteça?” “Tem-no aconteceu antes?” “É sempre o mesmos?”
“Quando fêz isto aconteça?” “O que aconteceu primeiramente, então em seguida, então
em seguida isso?”
“Estava qualquer um mais lá?” “Algum miúdo ou adulto viram este? “Como
reagiram?”
Faça exame dos dados que específicos você começa ao professor , a principal assistente ou ao principal
da sua criança de sua escola. É muito importante que você tem, e dá, detalhes específicos. Mais
específico você pode ser sobre exatamente o que aconteceu, onde e quando, todas as testemunhas,
quaisquer ocorrências precedentes, mais melhor a escola mantem o incident de retornar.
Não estabeleça para as garantias vagas que “algo” será feito. Se sua escola não tiver nenhum protocolo
concreto para tratar de tais relatórios, o principal pode dizer-lhe que que algo estará feito, mas ela não é
certo que.
Peça um timeline (“quando uma decisão será feita? ”) e pergunte o que será feito imediatamente (“o
que pode você fazer para se certificar Ashley não é ameaçado em sua manhã do locker outra vez
amanhã? ”) Finalmente, peça para ser mantido informado (eu o realizo necessidade discutir esta
situação com o outro pessoal, mas me deixo por favor saber o que o resultado é assim que eu posso
mim tranquilizar o Billy que algo está sendo feito.”[i]

Peça a escola para tranquilizar sua criança que estarão protegidos. (“Chame por favor Sarah fora da
classe hoje e a deixe saber que você está ciente da situação e que você não a deixará ocorrer outra vez.
”)
Considere com cuidado antes de exijir que a criança offending se desculpa a sua criança. A maioria de
alvos de bullying não querem um apology reforçado adulto do bully, desde que sublinha o fato que têm
dito agora nele/nela. Tal apology pode ser frightening para uma vítima.
Mantenha na mente que seu objetivo preliminar deve ser começar a cooperação da escola começar
bullying a batente. Conhecer sua própria criança está sendo victimized pode sentimentos fortes do
exoke, mas você começará muito mais cooperação do pessoal da escola se você puder furar aos fatos
sem se tornar excedente emocional. Quando você puder querer a garantia que todos envolvido está
punido severamente, tente focalizar em pôr uma extremidade ao bullying!

[i]

Nota importante: Os administradores não podem, pela lei federal, para dizê-lo sobre as ações disciplinary feitas
exame de encontro a uma outra criança - mesmo quando sua criança é uma vítima. Assim não espere saber que
ações disciplinary um bully é sujeito . Instead, focalize em o que os adultos farão para manter sua criança
tranquilizada e cofre.
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