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اطالعات برای والدین در بارە محیط مدرسە
همە دانشآموزان حق برخورداری از یک محیط خوب برای مدرسە را دارند تا باعث ایجاد سالمتی ،لذت و یادگیری باشد .این
مسئلە هم محیط فیزیکی مدرسە و هم محیط روانی اجتماعی مدرسە را در برخواهد گرفت .

مدرسە باید اطمینان حاصل کند کە دانشآموزان در مدرسە احساس راحتی و امنیت میکنند
مسئلە اصلی اینست کە ،نحوە برخورد خود دانشآموزان تعیین کند کە در مدرسە چگونە خواهند بود.
تمام افرادی کە در مدرسە کار میکنند باید مراقب باشند کە دانشآموزان در مدرسە راحت هستند .اگر فرد بزرگسالی در مدرسە آگاە
است – یا فکر میکند – کە یک دانشآموز مورد اذیت و آزار قرار میگیرد ،یا بهر طریق دیگری در وضعیت خوبی قرار ندارد،
باید او همیشە:




مداخلە کردە و هر چە سریعتر از این کار جلوگیری نماید ،اگر امکانش باشد
مسئلە را بە مدیر مدرسە اطالع دهد
اتفاقی را کە رخ دادە ،بررسی کند

مدیر مدرسە مسئول است کە یک برنامەریزی نماید و راهکاری ارائە دهد تا آن دانشآموز دوبارە بتواند در مدرسە احساس راحتی
و امنیت داشتە باشد .اینکار وظیفە فعالیت مدرسە نام دارد.

اگر یکی از کارکنان مدرسە بە یک دانشآموز توهین کند؟
اگر دانشآموزی احساس کند کە توسط یکی از معلمین یا کارکنانی کە در مدرسە کار میکنند بە او توهین شدە یا در معرض اذیت و
آزار قرار گرفتە ،مدرسە در اینحالت یک مسئولیت مازاد برای پیگیری پروندە خواهد داشت .در اینحالت مدیر مالک مدرسە را در
جریان قرار میدهد تا پروندە را پیگیری نماید.

ارجاع پروندە بە دادگاە خانوادە و امور اجتماعی
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اگر شما یا فرزند شما نظرش اینست کە مدرسە بە اندازە کافی برای پایان دادن بە مسئلە اذیت و آزار کاری انجام ندادە ،میتوانید
پروندە را بە دادگاە خانوادە و امور اجتماعی ارجاع دهید.




شما باید قبل از هر کاری موضوع پروندە را با مدیر مدرسە مطرح سازید.
باید از روزی کە موضوع را با مدیر مدرسە مطرح کردەاید حداقل یک هفتە گذشتە باشد.
پروندە باید مربوط بە محیط مدرسە باشد در مدرسەای کە آن دانشآموز اکنون در آنجا در حال تحصیل میباشد.

اگر مورد کامال خاصی باشد ،در هر صورت میتوانید با دادگاە خانوادە و امور اجتماعی تماس بگیرید .شما باید دادگاە خانوادە در
استانی کە در آن زندگی میکنید تماس بگیرید.

دادگاە خانوادە و امور اجتماعی چکاری میتواند انجام دهد؟
اگر دادگاە خانوادە معتقد است کە مدرسە کاری انجام نداده است ،میتواند تصمیم بگیرد کە مدرسە چکاری باید انجام بدهد تا اطمینان
حاصل شود کە آن دانشآموز یک محیط مدرسە راحت و امن را کسب کند .دادگاە خانوادە مهلتی را تعیین میکند تا راهکارهای
تعیین شدە انجام بگیرد و مورد پیگیری قرار بگیرند .همچنین اگر مدرسە این راهکارها را دنبال نکند آنها را با جریمە مواجە
خواهد کرد.

معلومات برای کودکان ،نوجوانان و والدین در مورد اذیت و آزار و حق و حقوق
در صفحە اینترنتی  www.nullmobbing.noمیتوانید اطالعاتی را بە زبان نروژی در مورد حق و حقوق دانشآموزان و
والدین پیدا کردە ،و در مورد اینکە اگر یک دانشآموز مورد اذیت و آزار قرار گرفت چە کارهایی میتوان انجام داد.
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همە دانش آموزان بە یک محیط مدرسە فیزیکی سالم و امن نیاز دارند
محیط مدرسە فیزیکی شامل هر دو منطقە داخل و منطقە در فضای باز متعلق بە مدرسە می باشد .همە دانش آموزان حق
برخورداری از یک محل کار برای انجام درسهایشان متناسب با نیازهای خود را دارند .وقتی وسایل و میز و صندلی در مدرسە
چیدە خواهد شد ،باید بە دانشآموزان معلول توجە کرد.
اگر فکر می کنید محیط مدرسە فیزیکی بە خوبی سازمان یافتە نیست ،میتوانید با مدیر مدرسە تماس بگیرید .سپس مدرسە بە این
مورد شما نگاه می کند و یک تصمیم واحد را اتخاذ خواهد کرد .اگر مدرسە پرونده شما را با تصویب یک تصمیم پیگیری نکند،
میتوانید بە دادگاە خانوادە و امور اجتماعی مراجعە و از این موضوع شکایت کنید.

