TIGA BAYLES, KOALA VE BUNNY ÇOCUK KORUMA KİTAPLARININ İNCELESİ
(Bayles Ailesi'nin ve 4AAA 98.9fm'nin izniyle)
“Koala ve Bunny, Koala ve Bunny hakkındaki hikayeyi ve birbirlerinin vücut parçalarını ve kulaklar ve diğer yerler gibi şeyleri birbirleriyle nasıl ilgilenmeleri gerektiğini anlatan güzel,
iyi sunulmuş küçük bir çocuk kitabıdır, bu yüzden hepsi çocuk bilinci ve çocuk cinsel istismarı ile ilgili.
Açıklıklar anlatarak bu farkındalığı arttırmanın harika bir yolu. Tavşanların burnuna ve Koalaların kulağına sokulan bir çubuk vardı ve bu bir izinsiz giriş oldu ve bazı sorunlara neden
oldu, bir insan vücudunda çok fazla açıklık olduğu için, bu yüzden gençlerle bağlantı kurmanın harika bir yolu.
Ebeveynlerin bu tür şeyleri daha iyi anlayabilirler, çünkü gençlere oturup anlatmaya çalışmak zorunda kalmak çok zor bir şey, ama büyük olasılıkla yaşlandıklarında biraz zorlaşıyor.
12 ya da 13 yaştakilerle kuşlar ve arılar hakkında konuşmak gibi.
Bu tür konular değerli bir kaynaktır ve yeterince görmüyoruz. İnsanların bunun üstesinden gelmesi, onu kullanması, kullanması, dağıtması, erişmesi ve başarması gerekiyor.
Tebrikler, bu harika. ”

TIGA BAYLES, ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARLARINA KARŞI AÇIKLAMA YAPIYOR
(Bayles Ailesi'nin ve 4AAA 98.9fm'nin izniyle)
“İhtiyacım olan şeylerden biri, insanları etkilemek istiyorum. Ailelerimizde acı çeken insanlar varsa onların kayıtları olduğunu biliyoruz, yetişkinler olarak, bakıcı olarak bir
yükümlülüğümüz olduğunu biliyoruz.fakat yetişkinler gibi hatta kardeşimiz, amcamız gibi kim olursa olsun, bu küçükleri korumak ve bir şeylerin yapıldığından emin olmak
zorundayız.
Gençler birilerinin tacizine uğradıklarında, utanma eğilimindedirler ve bunun hakkında konuşmak istemezler.
Küçük çocuklarımızla başlarına gelebileceği kötü olaydan şüpheleniyorsanız, ebeveyn olarak, bakıcı olarak, toplulukta bir yetişkin olarak ele almanız gereken kötü olayı kendi
aklımızla yenmemiz grektiğidir
Bu gizlilik meselesi, sır olmasını engellemek için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız ”.
Ücretsiz İndirmeler www.koalaandbunny.com

KİTABIN KULLANILIŞI....LÜTFEN DİKKAT EDİN
Ebeveynler ve Çocuk Esirgeme İşçileri'ni (Eğitmenleri), açılışlarımızın fonksiyonlarının Hikayesi ve çocuklara verilen kitabın önemi konusunda
eğitmek çok önemlidir.
Öğretmenlerin, daha az hassas ve kişisel olduğu için Yüz Açıklıkları ile (Kulaklar, Burun ve Ağız) açıklıklar hakkında konuşmaya başlaması
önerilir.
Öğrenim ilerledikçe, Çocuklar diğer açılışları hakkında bilgi alabilir veya Eğitmenler diğer açılışları yavaşça öğrenime dahil edebilir.
Öğretmenler analitik olarak doğru terimleri "Açılışlar" leiu'nda herhangi bir aşamada kullanmayı seçebilirler.
Çocuklara kitap ve diğer materyaller gösterildiğinde (örneğin slayt gösterisi sunumu, el kuklası oyunu) çünkü Öğretmenler hikayenin zaten
farkındalar, çocukların sorabileceği sorular için hazırlanırlar.
Öğretmenler ayrıca kitapların etkileşimli bir araç olarak değerinin farkında olmalı ve kitaptaki renklendirme yoluyla Çocuklarla etkileşime
geçmeleri için teşvik edilmelidir. Bu, açıklıkların işlevlerinin ve öneminin eğitilmesine kapıyı yavaşça açar ve aynı zamanda eğlenceli olması da
amaçlanır.
Hem Öğretmenlere hem de Velilere önceden eğitim verilmiştir ve hikayenin ne hakkında olduğunun farkında olduklarından çocuklar çok hızlı
ve etkili bir şekilde öğrenirler.
Bu mesajın hassasiyeti nedeniyle, bazı ebeveynler onu öğretmekte rahatsızlık duyabilir. Bu olduğu tespit edilirse, Çocuklara Koala ve Tavşan
Mesajını öğretmek için Arkadaş, Çocuk Koruma Görevlisi veya Sosyal Hizmet Görevlisinin daha uygun olabileceği önerilmektedir.
Ayrıca, Ebeveynlere ve Çocuk Koruma Çalışanlarına, bu mesajı öğretmede rahat olup olmadıklarını doğrudan sormaları ve herhangi bir
tereddüt olması halinde, Özel Derslerin başka bir kişiye tahsis edilmesi çocuğun yararına olabilir.

BAŞARI BELGESİ
Nundah Rotary Kulübü, Koala ve Bunny'yi çocuklara koruyucu davranışları öğretmede değerli bir araç olarak desteklemekten memnuniyet duymaktadır.
Chris Johnston, Başkan 2014. Nundah Rotary Kulübü.
Koala ve Bunny, çocukların koruyucu davranışlar hakkında konuşmaları için basit bir platform sağlar. Profesör Chris Sarra, Daha Güçlü Daha Akıllı Enstitü Müdürü.
Koala ve Bunny’nin yönleri çocuk koruma noktalarına doğrudur. Senatör Derryn Hinch. Çocuk Koruma Avukatı.
Koala ve Bunny, çocuklara koruyucu davranışları öğretmek için harika kaynaktır. Dr Mark Wenitong, Avustralya Yerli Doktorlar Derneği Kurucusu.
Koala ve Bunny, çocuklara koruyucu davranışları öğretmede değerli bir araçtır. Şansölye Leneen Forde, AC, Şansölye, Griffith Üniversitesi.
Koala ve Bunny, cinsel istismarın önlenmesi konusundaki hassas ve hassas konuya dokunmanın ve onlarla baş etmenin ve sağlık ve hijyen mesajını iletmenin harika bir yoludur. Tiga Bayles. Genel
Müdür. 98.9fm Brisbane Yerli Medya Birliği.
Al Smith’in, çocuklara koruyucu davranışlar aşılama konusundaki kararlılığı ve Koala ve Bunny kaynaklarının hem Avustralya’da hem de dünyadaki dağıtımını sağlama konusundaki başarısı takdir
edilecektir. Karyn Walsh AM, CEO Micah Projeleri.
Koala ve Bunny kitabı harika bir kaynak. Çok, çok gerçek olan bir konuya odaklanan, yaratıcı ve eşsiz bir hikaye. Warren Entsch M.P.
Koala ve Bunny kitaplarını Çocuklarımızın korunması için harika bir kaynak olarak kabul etmekten memnuniyet duyuyorum. Syl Johns, Kurbingui Gençlik Gelişiminin Kurucusu.
Çocukların istismar mağduru olmalarını önlemek için Koala ve Bunny'yi faydalı bir kaynak olarak desteklemekten memnuniyet duyuyorum. Barry Watson. Yılın Yaşlıları, Güney Doğu Queensland,
Eğitim Bakanlığı. Avustralya Günü Büyükelçisi 2015.
Kurbingui Spor Birliği, Koala ve Bunny'yi değerli bir çocuk güvenliği kaynağı olarak onaylamaktan mutluluk duyar. Sue Perel Başkan Kurbingui Sporting Doç. Inc.
Koala ve Bunny'ye tüm çocuklara uygun ve koruyucu davranışların önemini öğretmede yardımcı olmaları için destek veriyorum. Mary Romero, ‘2014 Yılın Yönetici Kadını ', NAPW (ABD Ulusal Kadın
Profesyonelleri Derneği) tarafından.
Cinsel Saldırı Kliniği, Koala ve Bunny'yi çocuklarla doğru davranış öğretmek için kullanılabilecek istisnai bir araç olarak desteklemekten memnuniyet duyar. Michelle Bellion, Direktör, Cinsel Saldırı
Kliniği, Benoni, Gauteng, Güney Afrika.
Koala ve Bunny, çocukların kendilerini güvende tutmalarını sağlayacak. Lord Belediye Başkanı Clover Moore, Sidney Avustralya Şehri.
Koala ve Bunny'deki mesaj çok yumuşak ama kelimelerin ötesinde güçlü. Patsi Mawn. Kıdemli Yerli Proje Görevlisi.
Koala ve Bunny çocuklarımızı korumak için çocuk merkezli güçlü bir mesaj veriyor. Yaina Samuels, Kurucu / CEO NuHi Eğitimi. Aborijin Sosyal Medya İletişim Ağı Avustralya,
Koala ve Tavşan Kitaplarını desteklemekten memnuniyet duyar. Ricky Pascoe. Yönetmen.
Büyükannemle öğrenin, bu mükemmel ücretsiz indirilebilir kitapları onaylamaktan ve Desteklemekten memnuniyet duyar. Valerie Wood -Gaiger MBE.
Koala ve Bunny güzel bir kitaptır. Dr Zofia Piotrowska-Hess.

Önsöz

“Koala ve Bunny” ve “Vücudumuzdaki açıklıkların neden özel olduğunu” belirten iki basit öykü ile amaç, kimsenin dokunup gıdıklamasına izin vermediği özel vücut bölümlerine
sahip olduklarını fark ederek, çocukların cinsel istismarını önlemeye yardımcı olmaktır. Çocuklar kendi hijyenlerine bakaçak yaşta olduğunda, vücutlarının özel bölümlerini kendileri
yıkamak ve kurutmak için teşvik edilmelidirler. Çocukların kendi özel vücut kısımlarına özel olarak dokunmalarının uygun olmasına rağmen,. başkalarının dokunmaları, oynamaları
veya gıdıklamaları yanlış ve başkalarının kendilerinin özel vücut bölgelerine dokunmalarını istemelerinin yanlış olduğunu öğrenmeleri beklenir. Bu durumda, siz, ebeveyn, olarak
bilmeniz gerekir. Bir çocuk size birisinin cinsel davranışta bulunduğunu söylerse, lütfen çocuğa inanın ve çocuk istismarı yardım hattını bilgilendirin (genellikle telefon rehberlerinin
önündeki acil durum bölümünde). Çocukları seks için kullanan gençler ve yetişkinlerin yardıma ihtiyacı var. Kışkırtıcı başka bir çocuk olduğunda, bunun normal bir cinsel merak olup
olmadığını ya da diğer çocuğun istismara uğradığına ve olanları tekrar harekete geçirdiğine dair bir işaret olup olmadığını bulmanız gerekir. Merak, aynı yaşta çocukları içerir, kısa
ömürlüdür ve dokunmak yerine genellikle aramayı (“Sen de sen bana göster, ben de benimkini göstereyim”) içeren eşit bir ortaklıktan oluşur. Davranış nesneler, tehditler, sırlar,
porno dili, oral seks, hileler veya daha büyük bir çocuğun isteklerini içeriyorsa, bu normal bir merak değildir ve çocuk istismarı rapor hattına bildirilmelidir.

Önerilen kullanım

1. Küçük çocuklar için anne-babaların vb. Sadece onlara “Koala ve Bunny” okumaları önerilir. Ardından, “Vücudumuzdaki açıklıklar neden özeldir” hikayesini, bedenlerimizdeki
açıklıkların işlevleri ve önemi konusunda kendi yolunuzda eğitmek için bir rehber olarak kullanın. Çocuklarla etkileşime girme ve hikayelere biraz eğlence getirme yarışmasının
temeli olarak “Vücudumuzdaki açıklıklar neden özeldir” konusundaki bilgileri kullanabilirsiniz. “Bedenlerimizde nerede açıklıklar var?” ve “Bazı açıklıkların işlevleri nelerdir” diye
sorabilirsiniz. Bunun daha etkili, yumuşak ve eğlenceli bir yaklaşım olması önerilir.
2. Çocuğun olgunluğunu göz önünde bulundurarak, bütün kitap ebeveyinin takdirine göre çocuklara verilebilir veya okunabilir.

Vücudumuzdaki açıklıklar özeldir

Kulaklarımızda duymamıza yardım eden açıklıklar var ve burnumuzda koklamamıza yardım eden açıklıklar var. Ağzımız çok özel bir açıklıktır çünkü yiyecekleri vücudumuza taşır ve
çok temiz ve sağlıklı tutmamız gerekir. Bütün açıklıklarımız özeldir ve onlara iyi bakmalıyız. Açılıklar ciğerlerimize hava solumamıza, yemek yememize ve sindirmemize, içmemize,
tuvalete gitmemize, bebekleri beslememize, bebekleri doğurmamıza, bebekler yapmamıza, sesler duymamıza, koklamamıza, tadına bakmamıza ve konuşmamıza yardımcı
olmaktadır. Açıklıklarımız çoğu zaman kendilerine bakacak. Yapmamamız gereken şeylerden biri dokunmak veya kimsenin açıklıklarıyla oynamaktır, çünkü çok özeldirler ve en küçük
mikroplar içimizde yayılabilir ve bizi hasta edebilir.

Özet

“Birisi kendi özel yerlerine dokunmaya çalışırsa ne yapmalı?” Gibi konuları kapsayan Hükümet, Çocuk Koruma ve Sağlık Hizmetleri aracılığıyla ulaşılabilen çok sayıda çocuk koruma
bilgisi vardır. Beş ila dokuz yaş arası çocuklar için, okullar Freda Briggs & Michael McVeity’yi “Çocukları kendilerini korumalarını öğretmek” için kullanır. Bu tür bilgileri araştırmanız
ve çocuk koruma profesyonelleri tarafından sunulan mevcut prosedürlerden tam olarak haberdar olmanız önerilir. Bu kitap hiçbir şekilde çocukların kendilerine dokunmalarını
engelleme amaçlı değildir ve bu, çocuklarınızla kendi tarzınızla açıklığa kavuşturmanız için bir konudur. Bu bilginin erişkinliğe aktarılması ve daha büyük, sorumlu çocukların daha
gençleri eğitmeye yardımcı olacağı ümit edilmektedir.

© Al Smith 2009

Bir zamanlar Koala ve Bunny adında iki en iyi arkadaş vardı.
Bir gün Koala sakız yapraklarının tadını çıkaran bir ağaçta oturuyordu ve bütün
yaprakları yediğinde, kalan çıplak dalını düşürdü ve Bunny'nin kafasına indi.

Koala o kadar güldü, ağacından düştü. Bunny dalını aldı ve Koala’nın burnuna soktu.

Koala dalını aldı ve Bunny’nin kulağına soktu ve şimdi ikisi de gülüyordu.

Koala ve Bunny her ikisi de hastalandı çünkü Koala’nın dalındaki mikroplar
vücutlarına girdiler.
Bir süre sonra Doktor Koala’nın burnundaki tüm mikropları temizledi ve eve
gitmesine izin verildi.

Bunny doktoru çok uzun süre görmek zorunda kaldı çünkü mikroplar kulaklarının
derinliklerine girdi.

Koala ve Bunny hem daha iyi oldular hem de vücutlarındaki açıklıklara dikkat etmeyi öğrendiler ve
başkalarının açıklıklarına dokunmamaları gerektiğini de öğrendiler, çünkü mikroplar içimize girebilir
ve biz çok hasta olabiliriz.

Yazar hakkında
Al Smith bir savaşçıdır. Yirmi yıldır sanatçı olarak çalıştı ve Ken Done ve Allan “Alfie” Langer gibi sanatçıların yanında Brisbane’in en iyi
galerilerinde yer aldı. Danışmanı, tanınmış sanatçı James Holmyard'dı.
Çeşitli müzik enstrümanları çaldı ve Queensland Recording Association Ödülleri'nde beğeni kazanan cd'leri var. Al’ın en sevilen müzikal
anıları arasında Ray Davies (The Kinks), Lobo, Keith Urban ve Yazar Peter Carey ile sahne almak yer alıyor. Efsaneler Alan O’Day, Phil
Manning ve Quan Yeomans (Bay Regurgatator) ile müzik kaydetti. Sunshine Coast Blues Derneği'nin onur üyesi ve APRA'nın Tam Yazar
üyesidir.
Uzun yıllar korumacıydı ve 1976'da Mt Nardi Yağmur Ormanı Nimbin'i kurtarmak için protesto eden 200 - 300 kişiden biriydi ve bu yağmur
ormanı Avustralya'daki yıkımdan kurtarılan ilk Yağmur Ormanı idi. Bir korumacı rolüne devam etti ve Midnight Oil solisti Peter Garrett
(Çevre Bakanı) tarafından övgüyle karşılandı.
Avustralya'nın İlk Yerli Senatörü Saygıdeğer Neville Bonner, 1989’da Mt Annan’da yerel bir ağaç tohum bankası kurma çabalarında çok
yardımcı oldu. Bu süre zarfında Medya “The Treeman” olarak etiketlendi ve garajda ve biriminin balkonunda 10.000 Avustralya yerli ağacı
yetiştirdiğini bildirdi.
Bin Magic, Zihinsel Hastalık hastalarına yardım etmek için geliştirilen ve istenmeyen düşünceleri yönlendirmeyi amaçlayan bir Zihin
Yönetimi Tekniğidir. Çocuklar, Ebeveynler ve Profesyonellerden faydalanmaya devam eder. Bin Magic Broşürleri İndirmek Ücretsizdir.
Çocuk Koruma taktikleri Koala ve Tavşan, Gergedan ve Fil ve Sincap ve Tavşan, Çocukların Bedenlerinin Özel Parçaları ve Bedenlerinin
Özel Parçalarının İşlevleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacağını umuyor.
E-posta. al@koalaandbunny.com Web siteleri. http://www.koalaandbunny.com http://www.koalaandbunny.com/binmagic.html
https://www.facebook.com/pages/SAPS-Benoni-Academy-Rhyn-n-Elly/739486506093721 Sanat Yönetmenliği
http://www.NutshellCreative.com.au

