
ЗАЛЯКУВАННЯ, 
ЗАГРОЗ І 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Ми зможемо ефективно вирішувати 
проблему залякування тільки з 
допомогою всієї громади.

 ◆ Нам потрібно, щоб учні, персонал, 
батьки і громада знали правила і 
«розмовляли на одній мові» стосовно 
попередження залякування. З повною 
політикою округу можна ознайомитись 
у розділі політик і процедур для 
учнів за адресою: www. fwps.org/
Page/502. Згідно до цієї політики вчинок 
вважається залякуванням, якщо він 
відповідає таким визначенням:

 ◆ Переслідування, загрози або 
залякування означають будь-які 
навмисні електронні, письмові, 
словесні чи фізичні дії, які включають, 
але не обмежуються діями, котрі 
мають очевидну мотивацію, зумовлену 
сприйняттям расової належності, 
кольору, віросповідання, походження, 
національної належності, статі, 
сексуальної орієнтації або обмеження 
психічних, фізичних чи сенсорних 

здібностей або інших відмітних 
ознак, коли навмисна 

електронна, письмова, 
словесна або фізична дія:

Як і всі округи штату, округ Державних шкіл Федерал-Вей знов звернув 
увагу на проблему залякування, загроз і переслідувань в наших школах.

 � Завдає фізичної шкоди учню або 
шкодить майну учня; або

 � Має значний негативний вплив на 
навчання учня; або

 � Має настільки серйозний, постійний 
чи поширений характер, що порушує 
шкільні норми та може становити 
загрозу навчальному процесу; або

 � Має значний негативний вплив, котрий 
порушує планомірну роботу школи.

Як мені доповісти про залякування?
Якщо ви вважаєте, що вашу дитину 
залякують:

 ◆ Зверніться до директора школи, в якій 
навчається ваша дитина, і подайте 
офіційну скаргу. Управління рівності 
буде повідомлено про це, і буде 
організовано офіційне розслідування.

Форми скарг можна знайти на веб-
сторінці округу, де також опубліковано 
нашу політику переслідування, загроз 
та залякування (www.fwps.org/
Page/502). Крім того, ви можете 
звернутися по додаткову інформацію 
до Центру безпеки Управління 
інспектора з інформування населення у 
штаті Вашингтон.

 ◆ Якщо ви вважаєте, що ваша дитина є 
жертвою зловмисного переслідування 
та знаходиться в безпосередній 
небезпеці, зв’яжіться з поліцією.

(продовження див. на звороті)

Ось декілька причин для 
того, щоб школи мали 
сильну та ефективну 
політику щодо 
залякування:

 ◆ Запобігання залякуванням і 
вирішування цієї проблеми 
може зменшити потенційні 
довгострокові негативні 
наслідки для тих, хто 
зітнувся з цим явищем, 
і підтримує розвиток 
наших учнів у напрямку 
процвітання, впевненості та 
відповідальності.

 ◆ Це допомагає встановлювати 
та підтримувати здорове і 
позитивне шкільне середовище.

 ◆ Це збільшує кількість учнів, які 
відчувають, що їхня школа є 
безпечною, привітною і сприяє 
академічним досягненням.

 ◆ Крім того, це - закон.

ШКОЛИ ПРОТИ
Всі учні і персонал заслуговують на безпечне і сприятливе середовище для навчання.
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КОЖЕН УЧЕНЬ — ЦЕ:   
ОСОБИСТА ДУМКА, ОКРЕМА  
МРІЯ, ЯСКРАВЕ МАЙБУТНЄ



ЗАЛЯКУВАННЯ, 
ЗАГРОЗ І 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯШКОЛИ ПРОТИ

Всі учні і персонал 

заслуговують на безпечне і 

сприятливе середовище для 

навчання.

Додаткові ресурси 
Управління уповноваженого з 
питань освіти у штаті Вашингтон 
випустило чудову брошуру з 
багатьма добрими порадами 
для родин жертв і призвідників. 
Її можна знайти www.governor.
wa.gov/oeo/publications/006_
english.pdf.

в Управлінні інспектора з 
інформування населення (OSPI) 
Інспектор (OSPI) веде веб-
сторінку з шкільної безпеки для 
батьків і шкільного персоналу, 
де є додаткова інформація та 
ресурси. Перейти www.k12.
wa.us/SafetyCenter/default.aspx.

Чому я маю втручатися? 
Діти є лише діти, чи не так?
Навпаки, залякування - це серйозна проблема, 
і ї ї ніколи не слід допускати. Дорослі мають 
втручатися кожного разу, коли вони стають свідками 
залякування. Толерантне відношення до залякування 
є шкідливим і створює нестерпну атмосферу, яка може 
поширюватися поза стінами школи.

Учні, яких залякують, частіше пропускають шкільні 
заняття і мають занижену самооцінку. В них можуть 
виникати фізичні симптоми, такі як головний біль, 
депресія та тривога. Вони менш схильні ризикувати в 
академічному плані і можуть мати думки про суїцид 
або вбивство чи здійснювати спроби суїциду або 
вбивства.

Ті, хто залякує інших, теж потребують допомоги. Якщо 
не звертати уваги на цю поведінку і не змінювати її, 
такі люди часто продовжують знущатися над іншими 
в подальшому житті і не можуть розвивати здорові 
стосунки. Вони рідше завершують свою освіту і 
частіше беруть участь у злочинній діяльності. 

Залякування впливають навіть на тих, хто знаходиться 
поруч. Вони можуть відчувати свою безпорадність, 
вразливість і страх. Вони можуть почувати себе 
винними за те, що не допомагають, або в них може 
знижуватись рівень співчуття до людей, яких 
залякують. В цілому, якщо не займатися проблемою 
залякування, в школі може створитися атмосфера 
страху, що призведе до зниження успішності.

Що говорить закон штату про 
залякування?
Згідно до Звіду законів штату Вашингтон з поправками 
28A.300.285 кожен шкільний округ повинен мати 
політику, яка забороняє переслідування, загрози або 
залякування будь-кого з учнів. Кожен шкільний округ 
зобов’язаний ознайомити з цією політикою батьків або 
опікунів, учнів, волонтерів та працівників шкіл.

Політика Державних шкіл Федерал-Вей 
3207(P)
Переслідування, загрози чи залякування учнів з 
боку інших осіб шкільної спільноти на заходах, що 
фінансуються школою, або коли такі дії створюють 
суттєві порушення освітнього процесу є порушенням 
державного законодавства та політики округу. Наша 
мета - зробити так, щоб всі учні Державних шкіл 
Федерал-Вей (FWPS) відчували себе в безпеці та 
зосереджувалися на академічних досягненнях. Учні 
мають бути впевнені, що їх не будуть переслідувати 
через їхні індивідуальні відмінності. Ми вимагаємо, 
щоб будь-який працівник школи, який спостерігає, чує 
чи іншим чином стає свідком залякування, або якому 
доповідають про такі дії, має негайно вжити належні 
заходи, щоб зупинити залякування і запобігти його 
повторенню. 


