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Thông báo đến các cha me ̣về môi trường ở hoc̣ đường 

Moị hoc̣ sinh đươc̣ quyền có môi trường an toàn và tốt đep̣ ở hoc̣ đường nhằm đề xướng về 

sức khoẻ, sư ̣thích thú và hoc̣ hành. Điều này nói đến cả về môi trường thuôc̣ về vi ̣trí cơ sở 

lâñ môi trường thuôc̣ về tâm lý xa ̃hôị của nhà trường. 

Nhà trường se ̃thu xếp để các hoc̣ sinh có đươc̣ sư ̣an toàn và tốt đep̣ ở 

trường 

Điều quan troṇg là trải nghiêṃ riêng của hoc̣ sinh về sinh hoaṭ ở trường hoc̣ ra sao. Nếu môṭ 

người lớn làm viêc̣ ở trường biết – hay nghi ̃– là môṭ hoc̣ sinh bi ̣hiếp đáp, làm phiền, hay 

bằng những cách khác đã không có đươc̣ sinh hoaṭ tốt đep̣, thì người ấy phải luôn luôn 

    •   can thiêp̣ và ngăn châṇ sư ̣xúc phaṃ ngay tức thì, nếu có thể 

    •   nói cho hiêụ trưởng biết  

    •   tim̀ hiểu về viêc̣ đa ̃xảy ra 

Hiêụ trưởng có trách nhiêṃ lâp̣ ra kế hoac̣h và đưa vào các biêṇ pháp để cho hoc̣ sinh này có 

đươc̣ sư ̣an toàn và tốt đep̣ trở laị ở trường hoc̣. Điều này đươc̣ goị là bổn phâṇ sinh hoaṭ của 

nhà trường. 

Chuyêṇ gi ̀se ̃xảy ra nếu môṭ hoc̣ sinh bi ̣ xúc phaṃ bởi môṭ nhân viên của 

trường? 

Nếu môṭ hoc̣ sinh cảm thấy bi ̣ hiếp đáp bởi thầy cô giáo hay những người khác làm viêc̣ ở 

trường, nhà trường có trách nhiêṃ đăc̣ biêṭ để ý theo sát nôị vu.̣ Khi đó hiêụ trưởng se ̃báo 

cho chủ nhân của trường hoc̣ biết, để se ̃tiếp tuc̣ theo sát thêm nôị vu.̣ 

Thông báo nôị vu ̣lên Văn phòng Đaị biểu chính phủ ở tỉnh 

Nếu baṇ hay con của baṇ nghi ̃là nhà trường đa ̃không làm đủ để ngăn châṇ những xúc phaṃ, 

baṇ có thể thông báo nôị vu ̣đến Văn phòng Đaị biểu chính phủ ở tỉnh. 

    •   Trước hết baṇ phải đem nôị vu ̣ra nói chuyêṇ với hiêụ trưởng của trường.  

    •   Phải mất thời gian ít nhất là môṭ tuần kể từ khi baṇ đem nôị vu ̣ra nói chuyêṇ với hiêụ  

         trưởng.   

    •   Nôị vu ̣phải nói đến môi trường hoc̣ đường taị trường mà hoc̣ sinh hiêṇ đang hoc̣.  

Vào những trường hơp̣ hoàn toàn đăc̣ biêṭ, baṇ có thể liên lac̣ đến Văn phòng Đaị biểu chính 

phủ ở tỉnh bất kể hoàn cảnh nào. Baṇ phải liên lac̣ đến Văn phòng Đaị biểu chính phủ ở tỉnh 

nơi baṇ cư ngu.̣ 

Văn phòng Đaị biểu chính phủ ở tỉnh có thể làm gi?̀ 

Nếu Văn phòng Đaị biểu chính phủ ở tỉnh nghi ̃là nhà trường đa ̃không thưc̣ hiêṇ điều mà ho ̣

phải làm, thì Văn phòng này có thể quyết điṇh nhà trường phải làm gì để cho hoc̣ sinh đó có 

đươc̣ môi trường an toàn và tốt đep̣ ở hoc̣ đường. Văn phòng Đaị biểu chính phủ ở tỉnh se ̃đưa 

ra thời haṇ khi nào các biêṇ pháp đươc̣ thưc̣ hiêṇ và se ̃để ý theo sát nôị vu.̣ Văn phòng Đaị 

biểu chính phủ ở tin̉h cũng có thể phaṭ tiền nếu nhà trường không thưc̣ hiêṇ các biêṇ pháp đó. 



 

Thông báo cho các trẻ em, thanh thiếu niên và cha me ̣biết về sư ̣hiếp đáp 

và các quyền lơị 

Trên trang maṇg www.nullmobbing.no baṇ tìm thấy thông tin bằng tiếng Na uy về các quyền 

lơị mà hoc̣ sinh và cha me ̣có, và những gì có thể làm nếu môṭ hoc̣ sinh trải qua tình traṇg bi ̣ 

hiếp đáp. 

Moị hoc̣ sinh đươc̣ quyền có môi trường an toàn và cơ sở tốt đep̣ về ở hoc̣ 

đường  

Môi trường thuôc̣ về cơ sở của trường hoc̣ bao hàm cả về khu vưc̣ trong nhà lâñ khu vưc̣ 

ngoài trời. Moị hoc̣ sinh đươc̣ quyền có nơi hoc̣ hành thích hơp̣ với các nhu cầu của mình. Khi 

nhà trường thiết kế các tiêṇ nghi, người ta cần phải quan tâm đến những hoc̣ sinh khuyết tâṭ. 

Nếu baṇ nghi ̃là môi trường thuôc̣ về cơ sở hoc̣ đường không thích hơp̣ đủ tốt, baṇ có thể liên 

lac̣ với hiêụ trưởng của trường. Khi đó nhà trường se ̃xem xét đến yêu cầu của baṇ và đưa ra 

môṭ quyết điṇh riêng re.̃ Nếu nhà trường không để ý theo sát yêu cầu của baṇ bằng cách đưa 

ra môṭ quyết điṇh riêng re,̃ baṇ có thể khiếu naị đến Văn phòng Đaị biểu chính phủ ở tỉnh. 
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