Silahlar

VEVEY
Bölgesi

Ebeveyn olmak :
Temel bir görev

Erişkin olmayan kişilerin
üzerilerinde ateşli silahlar (tüfek ve el
silahları,vs.) taşımaları kesinlikle yasaktır.
Tek elle açılabilen ve açıldıklarında
boyu 12 ve aǧız uzunluǧu ise
5 santimetreyi geçen sustalı bıçak
“Spyderco” gibi otomatik açılımlı
bıçaklarla mekanik açılımlı kelebek
bıçakların taşınması yasaktır.
Yaralamak üzere tasarlanmış Öǧrencilerin okula
gereçler muşta, cop, nunşaku tehlike yaratabilecek
herhangi bir nesneyi
(japonların zincirli sopası),
getirmeleri Vaud
push dugger (simetrik veya
asimetrik aǧızlı kulpsuz bıçak), okulları tüzüǧünce
yasaklanmıştır.
vs... kesinlikle yasaktır.
Beyzbol sopası, çakı, şişe, vs...
gibi günlük nesnelerin yaralamak amacıyla
bilinçli olarak kullanılması da yasaktır.

Riviera polisi
Riviera Koruyucu Önlemler
Komisyonu

Çocuklar ve yeni yetmeler ergin olana kadar
(18 yaş) ebeveynlerinin veya kendilerinden
sorumlu olan yasal temsicilerinin sorumluluǧu
altındadır. Bu el kılavuzu hiçbir hazır çözüm
getirmez. Amacı, ebeveynlere, kanunların reşit
olmayan kişiler için neler öngördüǧünü hatırlatmaktır. Bu broşür, çocukların görev ve haklarını
göz önünde tutarak, konunun kapsadıǧı temel
unsurlara dikkat çeker ve eǧitim kurallarının
ortaya konulması için gerekli dialogun geliştirilmesine yardımcı olur.
Ebeveyn olmak her zaman kolay deǧildir ve bu
bir iki hafızayı tazeleyici notun okunması pek
çok soruyu da beraberinde getirir. Bu konuda
konuşma ihtiyacı hissedilirse, okullarda, sosyal
veya eǧitimsel alanlarda uzman kişilere, polise,
gençleri koruma bürosuna veya çeşitli dernek
ve kurumlara müracaat etmek her zaman
mümkündür. Bu başvuruları kolaylaştırmak için
yararlanabilecek iki telefon numarası aşaǧıdadır.

Ebeveynlerin
yararlanabileceǧi
küçük el kılavuzu

“Coçuklar ile
ebeveynler
birbirbirlerine
karşı yardım
etmek, saygı
ve özen
göstermekle
yükümlüdürler (…).”
(İsviçre Medeni Kanunu)

Genel bilgiler ve eǧitici destek :

Kamu alanları

Çocuk, büyüdükçe giderek daha büyük özgürlüklerden yararlanır. Böylece yeni tecrübeler yaşar.
Kamu yetkilileri, çocuǧu korumak ve büyümesine
yardımcı olmak, aynı zamanda ebeveynleri eǧitici
görevlerinde desteklemek amacıyla yasalar
çıkarmışlardır. Seçilen bölümlerden bir kısmının
bu kılavuzda toplandıǧı işbu yasalar, konuyla
ilgili en temel unsurları içerir.

Family.ch : www.lafamily.ch ou 021 652 52 93
TELME – 147
ebeveynlere ve gençlere randevu üzerine
açık olan bir yerdir. www.telme.ch. sitesi
yollanan soruları cevaplandıran bir sitedir.

Ergin olan
kişilere ve
gençlere kimlik
kartlarını
üzerlerinde
taşımaları
tavsiye edilir.

(TELME Terre des Hommmes’ un verdiǧi bir hizmettir).

Bölgemizde :

Bölge Belediyelerince desteklenmiştir.
Baskıdan sorumlu
Riviera Koruyucu Tedbirler komisyonu

Version turque

graFFisme

●

FAVI N I

Appartenances Derneǧi – 021 922 45 22

●

Sokaklarda davranış açısından
ergin olmayanlar, ergin olan
kişilerle aynı kurallara tabi
tutulurlar. Polis yönetmelikleri
kamu alanlarında özellikle
şu davranışları yasaklar:
■ Tükürmek ve işemek
■ Tehlikeli oyunlar oynamak
(örneǧin : tren yollarında
karşıdan karşıya geçmek gibi…),
■ Kaǧıt, çöp artıkları veya
başka nesneler atmak.

Eǧitim Kurumları Müdürlüǧü
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Gece
sokaǧa
çıkma

Kamu Kurumları
16 yaşından küçük bir gencin, kahveler,
restoranlar, çay salonları, barlar, pöbler ve
diskoteklere yanında kendisinden sorumlu
yasal temsilcisi bulunmadan veya üzerinde
yazılı bir izin olmaksızın girmesi yasaktır.
Bu izin ancak şu şartlarda geçerlidir :
– 10 ila 12 yaşları için saat 18.00’e kadar
– 12 ila 16 yaşları için saat 20.00’ye kadar.
Üzerinde ebeveynlerin adı, adresi ve
telefon numarası olan bu izin belgesi imza
ve tarihli olup, gencin adı ve
doǧum tarihini de belirtip,
kendisine gitme izni verilen
Geceleri açık olan
kurumun da adını taşımalıdır. kurumların çoǧu
gece kulübü olarak
■ Yanında yasal temsilcisi
kabul edilir !
olmadan 16 yaşından
küçüklerin internet kahvelere
ve oyun salonlarına girmeleri
yasaktır.
■ 18 yaşını doldurmamış gençlerin
gece kulüplerine ve gazinolara girmeleri
yasaktır.
■

Alkol
Kanun 16 yaşından küçüklere alkol satmayı
veya vermeyi yasaklar.
■ Bira ve şarap : Ancak 16 yaşını doldurmuş
gençlere verilmesine veya satılmasına izin verilir.
■ Alcopops (alkol ve limonata karışımlı içki),
kokteyl, aperitif ve damıtılmış içkilerin ancak
18 yaşını doldurmuş gençlere verilmesine
veya satılmasına izin verilir.

Uyuşturucular
Kanun, “hafif ”
(kenevir, ot,
marivana, hint
keneviri, vs...),
sentetik (ekstazi,
vs...) veya “aǧır”
(kokain, vs...)
olmak üzere, tüm
uyuşturucuların üretimini,
verilmesini, satın alınmasını
ve kullanımını yasaklar. Bilgi,
yönlendirme ve danışım için :
– ACT - Uyuşturucu madde
tutkunluǧuna karşı koruyucu
önlemler ve mücadele :
021 921 50 50
– Rel’Aids – Aileler içinde
mücadele:
Patricia 079 212 78 87,
Lionel 079 210 58 13,
Jean-Jacques 079 233 30 06

Uyuşturucuların
saǧlıǧa zararlı
oldukları açıkca
kabul edilmiştir.
Uyuşturucu
kullanımı çocuklara
erken yaşta çekici
görünebileceǧinden,
tüketime
başlanıldıǧını
belirtici her işarete
karşı dikkatli
olunmalıdır
(okula devamsızlık,
motivasyon
eksikliǧi, vs.).

Tütün
“Oǧrencilerin alkollü
içki tüketmemeleri ve
sigara kullanmamaları”
Vaud okullarında.

Tütün kullanımı
saǧlıǧı ciddi şekilde
tehdit etmektedir.
Kullanımına ne
kadar erken
başlanılınırsa
baǧımlılık riski de
o derece artar.

■ Yaz saati döneminde
(Mart sonundan Kasım
sonuna kadar) 15 yaşından
küçüklerin yasal temsilcisi
izin verdiǧi sürece saat
22.00’ye kadar dışarda
kalmalarına izin verilir.
■ Bu dönem dışında (kış
saati) zaman sınırlaması
saat 23.00’ den 22.00’ye
çekilmiştir.

Ebeynlerinden, daha
geç bir saatte, sinema,
dernek faaliyetleri
gibi bir etkinliklerden
tek başına dönmelerine
izin verilen gençlerin
etkinliklerin bitiminde
derhal eve dönmeleri
gerekir.

Reşit olmayan bir genç
kapkaçcıların saldırısına
veya cinsel tacize maruz
Suç & Şiddet
kaldıǧında, ebeveyn
Çocuk, yeniyetme veya erişkin veya erişkin bir kişiye
kişi aşaǧıda bahsedilen yasaya bunu açıklamasının
önemli olduǧu kadar,
aykırı davranışlara katılırsa
anlattıklarınında
suç işlemiş olur :
ciddiye alınması
■ Mülkiyete verilen zararlar,
gerekir. Bunun dışında
vandallık, yakıp yıkıcılık),
bu tip saldırıların,
sprey boyalarla duvarlara
cezasız kalmamaları
yazmak, vs.,
açısından, Kantonal
■ Kamu toplu taşıtlarından
Polisin (021 6444444)
biletsiz yararlanmak,
ahlak ve gençleri koruma
■ Hırsızlık, yatakçılık, çete
müfrezesine ihbar edilmesi
hırsızlıǧı, şiddete başvurularak veya Riviera Polisine teleyapılan soygunlar,
fon edilmesi zorunludur.
■ Kapkaç, tehdit, cinsel
(021 9627700).
taciz, vs…,
■ Kasıtlı darbeler,
dikkatsizlik sebebiyle
müeessir fiil kavgalar,
■ Sözlü şiddet (hakaret) veya
bedensel saldırı.

