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Child Protection Education - Stage 2
Information for parents and carers

Çocuk Koruma Eğitimi 
Anababalar ve bakıcılar için bilgiler

Okulun adı
Name of school

Katılımcı Sınıf/Sınıflar
Participating Year/s
Haftalık ders sayısı
Number of lessons per week
Okul irtibat görevlisi
School contact person

İrtibat telefon numarası
Contact telephone number

Sayın Anababalar ve Bakıcılar
Bu yılın, yukarda belirtilen sınıflarda gösterilen öğrencileri, zorunlu ders olan Kişisel Gelişim, 
Sağlık ve Bedensel Eğitim’de (Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE)) 
yer alacaklardır. 
Okulumuzun PDHPE programının bir bölümü, zorunlu çocuk koruma eğitimini içerir. Çocuk 
koruma eğitiminde öğretilen içeriğin bir kısmı hassas konuları ele alır. Okul bu içeriği yaşa uygun 
bir şekilde öğretecektir. 
Çocuk koruma eğitiminde ele alınan belirli içerik bir sonraki sayfada gösterilmiştir.
Çocuk koruma eğitimi hakkında daha fazla bilgi için Eğitim Bakanlığı’nın PDHPE internet 
sitesindeki Child protection and respectful relationships education (Çocuk koruma ve saygılı 
ilişkiler eğitimi) bölümüne girin.
Bu dönemde her hafta öğretilecek olan çocuk koruma eğitimi ders sayısı yukarda gösterilmiştir.
Daha fazla bilgi istiyorsanız, lütfen adı ve telefon numarası yukarda gösterilmiş olan okul irtibat 
görevlisi ile ilişkiye geçin.

Telefonla Tercüme Servisi
Okulla ilişkiye geçmeniz için size yardımcı olacak bir tercümana ihtiyacınız varsa, 13 14 50 
numaralı telefondan Telefonla Tercüme Servisi’ni arayın ve kendi dilinizde bir tercüman isteyin. 
Operatör okulu arayacak ve konuşmaya yardımcı olması için telefon hattına bir tercüman 
bağlayacaktır. Bu hizmet için sizden para alınmayacaktır.
Saygılarımla

Müdür

Turkish

(Principal)

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education


Çocuk koruma eğitiminin kapsamındaki içerik şunları içerir:

Turkish

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 2 content.)

Haklar ve sorumluluklar
Rights and responsibilities
İlişkilerdeki haklar ve sorumluluklar
Rights and responsibilities in relationships 
Farklı durumlardaki duygular ve uyarı işaretleri
Emotions and warning signs in different situations

İlişkilerdeki yetkiler
Power in relationships

Erkek ve kadın vücut bölümleri ve ergenlikle ilişkili değişiklikler
Male and female body parts and puberty related changes
Olumlu ilişkiler ve değişiklikleri yönetmek için destek ağları
Positive relationships and support networks to manage change
Cinsiyet klişeleri ve beklentileri
Gender stereotypes and expectations

Taciz türleri
Types of abuse

Zorbalık davranışları ve yardım isteme stratejileri
Bullying behaviour and strategies to ask for help

Güvenlikli ve güvenliksiz durumları anlamak ve bunlara yanıt vermek
Recognising and responding to safe and unsafe situations

Güvenlikli kalmak ve yardım istemek için stratejiler
Strategies to stay safe and ask for help

Başkalarıyla saygılı bir şekilde iletişim kurmak ve işbirliği yapmak
Communicating and cooperating with others in a respectful way

Bilinçli ve güvenlikli kararlar vermek
Making informed and safe decisions
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