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 اطالعات برای والدین در بارە محیط مدرسە

و یادگیری باشد. این  لذتباعث ایجاد سالمتی،  تا را دارندآموزان حق برخورداری از یک محیط خوب برای مدرسە همە دانش

 اجتماعی مدرسە را در برخواهد گرفت . ینامسئلە هم محیط فیزیکی مدرسە و هم محیط رو

 آموزان در مدرسە احساس راحتی و امنیت میکنندکە دانش حاصل کند نانیاطم دیمدرسە با

 آموزان تعیین کند کە در مدرسە چگونە خواهند بود.مسئلە اصلی اینست کە، نحوە برخورد خود دانش

گاە آموزان در مدرسە راحت هستند. اگر فرد بزرگسالی در مدرسە آتمام افرادی کە در مدرسە کار میکنند باید مراقب باشند کە دانش

آموز مورد اذیت و آزار قرار میگیرد، یا بهر طریق دیگری در وضعیت خوبی قرار ندارد، کە یک دانش –یا فکر میکند  – است

 باید او همیشە:

 مداخلە کردە و هر چە سریعتر از این کار جلوگیری نماید، اگر امکانش باشد 

 مسئلە را بە مدیر مدرسە اطالع دهد 

  ،بررسی کنداتفاقی را کە رخ دادە 

آموز دوبارە بتواند در مدرسە احساس راحتی مدیر مدرسە مسئول است کە یک برنامەریزی نماید و راهکاری ارائە دهد تا آن دانش

 و امنیت داشتە باشد. اینکار وظیفە فعالیت مدرسە نام دارد.

 آموز توهین کند؟اگر یکی از کارکنان مدرسە بە یک دانش

د کە توسط یکی از معلمین یا کارکنانی کە در مدرسە کار میکنند بە او توهین شدە یا در معرض اذیت و آموزی احساس کناگر دانش

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.

 (fylkesmannen) امور اجتماعیخانوادە و ارجاع پروندە بە دادگاە 

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.

 اری موضوع پروندە را با مدیر مدرسە مطرح سازید.شما باید قبل از هر ک 

 .باید از روزی کە موضوع را با مدیر مدرسە مطرح کردەاید حداقل یک هفتە گذشتە باشد 

 آموز اکنون در آنجا در حال تحصیل میباشد.پروندە باید مربوط بە محیط مدرسە باشد در مدرسەای کە آن دانش 

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

 استانی کە در آن زندگی میکنید تماس بگیرید.

 دادگاە خانوادە و امور اجتماعی چکاری میتواند انجام دهد؟

م بگیرد کە مدرسە چکاری باید انجام بدهد تا اطمینان ، میتواند تصمیانجام نداده است یمعتقد است کە مدرسە کار دادگاە خانوادەگر ا

آموز یک محیط مدرسە راحت و امن را کسب کند. دادگاە خانوادە مهلتی را تعیین میکند تا راهکارهای حاصل شود کە آن دانش

ها را با جریمە مواجە تعیین شدە انجام بگیرد و مورد پیگیری قرار بگیرند. همچنین اگر مدرسە این راهکارها را دنبال نکند آن

 خواهد کرد.

 والدین در مورد اذیت و آزار و حق و حقوقمعلومات برای کودکان، نوجوانان و 

آموزان و میتوانید اطالعاتی را بە زبان نروژی در مورد حق و حقوق دانش www.nullmobbing.noدر صفحە اینترنتی 

 مورد اذیت و آزار قرار گرفت چە کارهایی میتوان انجام داد. آموزو در مورد اینکە اگر یک دانشوالدین پیدا کردە، 
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 دارند ازین امنسالم و  یکیزیمدرسە ف طیمح کیهمە دانش آموزان بە 

همە دانش آموزان حق  باشد. یمدرسە ممتعلق بە باز  یو منطقە در فضا داخلشامل هر دو منطقە  یکیزیمدرسە ف طیمح

مدرسە وسایل و میز و صندلی در  یوقت .را دارند خود یازهایبا نبرای انجام درسهایشان متناسب محل کار  برخورداری از یک

 .کردمعلول توجە  آموزاندانشبە باید ، چیدە خواهد شد

 بە اینسپس مدرسە میتوانید با مدیر مدرسە تماس بگیرید.  ست،ین افتەیسازمان  یبە خوب یکیزیمدرسە ف طیمح دیکن یاگر فکر م

نکند،  یریگیپ میتصم کی بیاگر مدرسە پرونده شما را با تصو .اتخاذ خواهد کردواحد را  میتصم کیکند و  یمورد شما نگاه م

 .دیکنو از این موضوع شکایت مراجعە  دادگاە خانوادە و امور اجتماعیبە  دیتوانیم

 


