مديرية التعليم

معلومات ألولياء األمور حول البيئة المدرسية
كل الطالب لهم الحق في بيئة مدرسية آمنة وسليمة والتي تعزز الصحة والشعور بالراحة والتعلم ،وينطبق هذا األمر على
البيئة المدرسية المادية الملموسة وكذلك على البيئة النفسية االجتماعية.

تؤمن المدرسة توفير بيئة آمنة وسليمة للطالب في المدرسة
واألمر الحاسم في تحديد هذا األمر هو شعور الطالب الذاتي حول كيف تسير أمورهم في المدرسة.
يقوم جميع العاملين في المدرسة بمتابعة مدى شعور الطالب بالراحة في المدرسة ،وفي حالة دراية أو شك أحد العاملين
حول أن طالبا من الطالب يتعرض للتنمر أو تتم مضايقته أو ال يشعر بالراحة لسبب ما ،فعليه أو عليها في كل األحوال
القيام بما يلي
 التدخل وإيقاف اإلهانة فورا إن أمكن ذلك
 إعالم المدير باألمر
 التحقق من األمر الذي حدث
وعلى المدير مسئولية وضع خطة والبدء بتنفيذ التدابير الالزمة حتى يوفر للطفل البيئة اآلمنة والسليمة في المدرسة مرة
أخرى ،وهذا ما يسمى بواجب المدرسة في وضع نشاط.

ماذا في حالة إهانة طالب من قبل أحد العاملين في المدرسة؟
إذا شعر طالب بأنه قد تعرض للتنمر أو لإلهانة من قبل أحد المعلمين أو من قبل آخرين يعملون في المدرسة ،فتقع على
المدرسة مسئولية أكبر في متابعة الموضوع ،وسيقوم مدير المدرسة بإخطار الجهة المالكة للمدرسة والتي ستقوم بمتابعة
مسار القضية.
تبليغ هيئة المحافظة
إذا رأيت أنت أو طفلك أن المدرسة لم تقم بما فيه الكفاية لوقف اإلهانات فلديك الحق أن ترفع القضية لهيئة المحافظة.
 يجب عليك تناول القضية مع مدير المدرسة أوال
 يجب مرور على األقل أسبوعا على تناولك للقضية مع المدير
 يجب أن تتعلق القضية بالبيئة المدرسية في المدرسة التي يدرس بها الطالب

أما في الحاالت الخاصة للغاية فيمكنك في كل األحوال االتصال بمكتب هيئة المحافظة ،وعليك االتصال بهيئة المحافظة في
المحافظة التي تسكن بها.
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ماذا تستطيع أن تفعل هيئة المحافظة؟
في حالة إذا رأت هيئة المحافظة أن المدرسة لم تقم بواجبها ،فيمكن للهيئة أن تقرر ما الذي يجب على المدرسة فعله حتى
توفر البيئة اآلمنة السليمة للطالب ،وتقوم هيئة المحافظة بإعطاء مهلة معينه لتنفيذ التدابير الضرورية وستقوم بمتابعة
الموضوع ،ويمكن كذلك أن تقوم هيئة المحافظة بفرض غرامات في حالة عدم تنفيذ المدرسة للتدابير.

معلومات لألطفال والشباب وأولياء األمور حول التنمر والحقوق
تجد على صفحة االنترنت  www.nullmobbing.noمعلومات باللغة النرويجية عن الحقوق التي يتمتع بها الطالب
وأولياء األمور وحول ما الذي يستطيع المرء فعله في حالة تعرض طالب للتنمر.

لدى جميع الطالب الحق في بيئة مدرسية آمنة وسليمة
تشمل البيئة المدرسية المادية الملموسة األماكن الداخلية والخارجية في المدرسة ،ولدى كل الطالب الحق في مكان عمل
يالئم احتياجاتهم ،وعندما يتم تجهير مرافق المدرسة فيتم مراعاة الطالب ذوي اإلعاقة.
إذا رأيت أن البيئة المادية الملموسة غير مالئمة بما فيه الكفاية ،فيمكنك االتصال بمدير المدرسة ،وفي هذه الحالة ستنظر
المدرسة إلى الموضوع وستقوم بإصدار قرار فردي ،أما في حالة عدم متابعة المدرسة للموضوع وعدم إصدارها للقرار
الفردي ،فيحق للك تقديم شكوى لهيئة المحافظة.

