
Arabat dit kaout mezh pe kaout aon  
e vefe graet muioc’h a zroug dit !  
Komz gant un den gour eus ar skol  
pe gant da dud, da vreur bras pe da c’hoar 
vras. Arabat lezel an traoù da badout.

Kuit da gaout tamm kudenn ebet war Internet,  
arabat reiñ titouroù war da vuhez prevez.  
Ret eo dit en em soñjal mat a-raok embann fotoioù. 
Arabat reiñ gwech ebet da c’herioù-kuzh :  
titouroù personel-tre int.

War Facebook e c’hallez disklêriañ an traoù 
a ya re bell ha « stankañ » ar fals-vignoned. 
Serret e c’hall bezañ kontoù an dagerien ivez. 
Kae da deurel ur sell ouzh ar greizenn- 
skoazell-mañ : www.facebook.com/safety/ Pa zeu an traoù da vezañ grevus  

e c’hallez sevel klemm a-enep d’an hini  
a ra droug dit. Da’z tud eo d’en ober,  
int-i eo a c’hall ober evidout  
dirak al lezenn.

Ar skolidi harellet a vez lezet a-gostez  
gant ar skolidi all alies. Arabat dit-te ivez 
lakaat anezho a-gostez. Ret eo dit  
mont da gomz ganto.

Ma ne c’hoarzh ket ken ar skolidi all  
gant an dagerien, e paouezo  
an heskinerezh moarvat.  
An testoù zo a bouez bras evit stourm ouzh  
an harellerezh er skolioù.

M’eo an hareller unan eus da vignoned, 
klask komz gantañ ha kompren perak  
en deus graet kement-se. Pa ra unan  
bennak droug d’ar re all e tiskouez ivez  
ne ya ket mat an traoù gantañ.

Ma c’hoarvez ganit degemer  
ur c’hemenn pe ur foto divalav « da lakaat 
da dreiñ », laka anezho er boubellenn  
kentoc’h eget treuzkas anezho  
da’z mignoned. E-giz-se e vo torret ganit 
chadenn an harellerezh.

Ma welez ur c’hamalad harellet,  
komz gant dilennad ar c’hlas pe gant  
un den gour. Ma’z eus hanterourien  
e c’hallont sikour da zirouestlañ ar gudenn.

Ma vezez harellet er skol e c’hallez  
pellgomz d’an niverennoù digoust-mañ :  
« Stop au Harcèlement – Harz an harellerezh » :

0800 200 000 pe 30 20

Gouzañv a rez :

Test out :
Klask un den a fizi

añs ouzh an harellerezh
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Arabat kemer perzh
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Klask alioù hag ostilhoù pleustrek war
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Foto
Ur vezh !  
Jonas, burbu 
war e fas !

Flag
Pebezh leue bras eo 
Jonas !

MCfrag
Strollad ar re o deus 
kasoni ouzh Jonas.

Jo22
Jonas zo null : setu amañ ar pezh 
en doa graet disadorn…
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