Vi ệ c s ự c ố tr ong t rư ờn g t ru ng h ọ c
Na m Ph il ad el phi a
Tháng 12 ngay 3, 2009, một chục học sinh đổ xô vào
một lớp học, đánh đập một sinh viên châu Á và ném
cái bàn trên đầu của anh. Và trong phòng ăn của
trường, một nhóm học sinh châu Á khác cũng bị đấm
đá trong khi người xem cổ vũ. Trong ngày hôm đó,
băng nhóm tìm kiếm, bắt nạt và tấn công 26 học sinh
châu Á trong khi giáo viên, nhân viên bảo vệ và nhân
viên khác đã có mặt. Khi kết thúc, mười ba học sinh
châu Á phải vô phòng cấp cứu. Sinh viên châu Á
thường được cho là yếu ớt và dễ dàng bắt nạt.
Georgia phải có phương pháp để bảo vệ thanh thiếu
niên của Georgia

Những Khoảng Trống Trong
Georgia Luật Bắt Nạt Hiện
Tại
➢ Không bảo vệ học sinh các hình thức phổ
biến nhất của hăm dọa trên mạng
➢ Không cung cấp đào tạo giáo viên đầy đủ
để giúp giáo viên xác định, ngăn chặn và giải
quyết bắt nạt
➢ Không giải quyết giúp đở về ngôn ngữ của
các bậc cha mẹ mới nhập cư.

AAAJ làtổ chức đầu tiên phi đảng phái,
trung tâm pháp lýphi lợi nhuận danh
cho việc bảo vệ vàphát huy dân sự, kinh
tế xãhội vàquyền lợi của người Mỹ gốc
ÁChâu tại Georgia vàÐông Nam Á
thông qua giáo dục pháp luật, chí
nh sách
công cộng, tổ chức cộng đồng, vàphát
triển lãnh đạo.

Tầm nhì
n vàmục tiê
u chí
nh của AALAC
làtạo ra một phong trào xãhội nơi người
Mỹ gốc Á Châu được uy quyền đầy đủ,
tí
ch cực tham gia vào đời sống dân sự, và
làm việc cùng nhau để thúc đẩy công
bằng và đối xử công bằng cho tất cả.
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Ngăn Chặn Dịch
Bệnh Bắt Nạt
Bảo vệ trẻ em
Nên là ưu tiên hàng đầu của
Georgia

Bắt nạt là một dịch

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), bắt nạt là một vấn đề y tế công cộng và là một hình
thức bạo lực thanh thiếu niên. Bắt nạt có thể gây thương tích, đau kh ổ xã hội và tình cảm, và thậm chítử vong.
➢ Hơn 5.7 triệu trẻ em tuổi đi học được đánh giá là được tham gia vào bắt nạt hoặc là mục tiêu xâm lược, hoặc cả hai.
➢ Một nghiên cứu của Đại học Yale phát hiện ra rằng các nạn nhân bị bắt nạt báo cáo là có ý nghĩ tự tử 2-9 lần hơn những đứa trẻ khác.
➢ Sinh viên gốc châu Á đang bị bắt nạt trong lớp học hơn, và đe doạ trên
mạng thường xuyên hơn, hơn tất cả các nhóm sắc tộc lớn khác.
➢ Sinh viên gốc Châu Á thường được coi
là "nước ngoài"mặc dù bao nhiêu thế
hệ của họ gia đình đã
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng giáo viên là
sống ở Mỹ
những tác nhân chính đ ể phòng chống bắt
nạt
Khảo sát chỉ ra rằng có đến 30% người sử dụng G I ÁO VI ÊN C Ả M T H Ấ Y B Ấ T L Ự C
trực tuyến ho ạt động đã là nạn nhân của bắt nạt ➢ Hầu hết các giáo viên tin rằng không có đủ chính

Giải quyết đào tạo chuyên
nghiệp

Giải quyết Cyberbullying

Hăm dọa trên mạng là rộng rãi
và phát hành nghiêm trọng

➢ Hơn 80% thiếu niên sử dụng
điện thoại di động thường
xuyên.
➢ Gần 43% trẻ em đã bị bắt nạt
trên mạng.
➢ 70% sinh viên báo cáo nhìn
thấy thường xuyên hăm dọa
trên mạng.

- Samuel McQuade et al., Cyber Bullying

HĂM DỌA TRÊN MẠNG XẢY RA 24/7
Không giống như truyền thống bắt nạt, hăm dọa trên
mạng theo thường xuyên. Nó xảy ra 24 giờ một ngày,
7 ngày một tuần. Hăm dọa trên mạng ngay cả khi
người đó là một mình.

sách, đào tạo tại chỗ để trao quyền cho họ để can
thiệp trong tình huống bắt nạt.

CHÚNG TA PHẢI XÂY DỰNG NHÀ GIÁO
DỤC KỸ NĂNG "XÁC ĐỊNH, NGĂN CHẶN
VÀ GIẢI QUYẾT BẮT NẠT

ẨN DANH TẠO HĂM DỌA TRÊN M ẠNG
DỄ DÀNG

➢ Nghiên cứu cho thấy huấn luyện phù hợp và hỗ
trợ, giáo viên cảm thấy tự tin hơn giải quyết vấn đề bắt
nạt và sinh viên tin rằng giáo viên có nhiều khả năng
can thiệp trong tình huống bắt nạt.

Thông điệp và hình ảnh có thể được đăng nặc danh
hăm dọa trên mạng để cảm thấy được bảo vệ. 81%
thanh thiếu niên nghĩ rằng bắt nạt trực tuyến dễ dàng
hơn để che giấu hơn truyền thống bắt nạt.

"Giáo viên chúng tôi rất ưu tư, chúng tôi muốn
can thiệp để ngăn chặn bắt nạt, nhưng chúng tôi
cảm thấy không biết làm thế nào để đáp ứng một

NHANH CHÓ NG PH Ổ BIẾN VÀ HẦU NHƯ
KHÔ NG THỂ RÚT LẠI
Xóa bài viết, văn bản, và hình ảnh là vô cùng khó khăn
sau khi họ đã được đăng tải, đặc biệt là cho thế nào
một cách nhanh chóng và rộng rãi những thông điệp
được lan truyền.

"Anh ấy đã đến cực điểm khó khăn mà không muốn tôi tham gia
nữa vì không có gì đã được thực hiện."
- Lời nói của Phụ huynh một học sinh lớp năm đã tự tử vìbị bắt nạt

cách mà sẽ có hiệu quả và không làm cho tình hình tồi
tệ hơn cho các mục tiêu. Chúng tôi thực sự cần được
đào tạo thêm về cách hiệu quả nhất can thiệp vào sự
cố bắt nạt "-. Một giáo viên ở Atlanta.

