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Thông báo đế n các cha me ̣ về môi trường ở ho ̣c đường
Mo ̣i ho ̣c sinh đươ ̣c quyề n có môi trường an toàn và tố t đe ̣p ở ho ̣c đường nhằ m đề xướng về
sức khoẻ, sự thích thú và ho ̣c hành. Điề u này nói đế n cả về môi trường thuô ̣c về vi ̣trí cơ sở
lẫn môi trường thuô ̣c về tâm lý xã hô ̣i của nhà trường.

Nhà trường se ̃ thu xế p để các ho ̣c sinh có đươ ̣c sư ̣ an toàn và tố t đep̣ ở
trường
Điề u quan tro ̣ng là trải nghiê ̣m riêng của ho ̣c sinh về sinh hoa ̣t ở trường ho ̣c ra sao. Nế u mô ̣t
người lớn làm viê ̣c ở trường biế t – hay nghi ̃ – là mô ̣t ho ̣c sinh bi hiế
̣ p đáp, làm phiề n, hay
bằ ng những cách khác đã không có đươ ̣c sinh hoa ̣t tố t đe ̣p, thì người ấ y phải luôn luôn
• can thiê ̣p và ngăn châ ̣n sự xúc pha ̣m ngay tức thì, nế u có thể
• nói cho hiê ̣u trưởng biế t
• tim
̀ hiể u về viê ̣c đã xảy ra
Hiê ̣u trưởng có trách nhiê ̣m lâ ̣p ra kế hoa ̣ch và đưa vào các biê ̣n pháp để cho ho ̣c sinh này có
đươ ̣c sự an toàn và tố t đe ̣p trở la ̣i ở trường ho ̣c. Điề u này đươ ̣c go ̣i là bổ n phâ ̣n sinh hoa ̣t của
nhà trường.

Chuyêṇ gì se ̃ xảy ra nế u mô ̣t ho ̣c sinh bi xu
̣ ́ c pha ̣m bởi mô ̣t nhân viên của
trường?
Nế u mô ̣t ho ̣c sinh cảm thấ y bi hiế
̣ p đáp bởi thầ y cô giáo hay những người khác làm viê ̣c ở
trường, nhà trường có trách nhiê ̣m đă ̣c biê ̣t để ý theo sát nô ̣i vu ̣. Khi đó hiê ̣u trưởng sẽ báo
cho chủ nhân của trường ho ̣c biế t, để sẽ tiế p tu ̣c theo sát thêm nô ̣i vu ̣.

Thông báo nô ̣i vu ̣ lên Văn phòng Đa ̣i biể u chính phủ ở tỉnh
Nế u ba ̣n hay con của ba ̣n nghi ̃ là nhà trường đã không làm đủ để ngăn châ ̣n những xúc pha ̣m,
ba ̣n có thể thông báo nô ̣i vu ̣ đế n Văn phòng Đa ̣i biể u chiń h phủ ở tỉnh.
• Trước hế t ba ̣n phải đem nô ̣i vu ̣ ra nói chuyê ̣n với hiê ̣u trưởng của trường.
• Phải mấ t thời gian ít nhấ t là mô ̣t tuầ n kể từ khi ba ̣n đem nô ̣i vu ̣ ra nói chuyê ̣n với hiê ̣u
trưởng.
• Nô ̣i vu ̣ phải nói đế n môi trường ho ̣c đường ta ̣i trường mà ho ̣c sinh hiê ̣n đang ho ̣c.
Vào những trường hơ ̣p hoàn toàn đă ̣c biê ̣t, ba ̣n có thể liên la ̣c đế n Văn phòng Đa ̣i biể u chính
phủ ở tỉnh bấ t kể hoàn cảnh nào. Ba ̣n phải liên la ̣c đế n Văn phòng Đa ̣i biể u chính phủ ở tin̉ h
nơi ba ̣n cư ngu ̣.

Văn phòng Đa ̣i biể u chính phủ ở tỉnh có thể làm gi?̀
Nế u Văn phòng Đa ̣i biể u chiń h phủ ở tỉnh nghi ̃ là nhà trường đã không thực hiê ̣n điề u mà ho ̣
phải làm, thì Văn phòng này có thể quyế t đinh
̣ nhà trường phải làm gì để cho ho ̣c sinh đó có
đươ ̣c môi trường an toàn và tố t đe ̣p ở ho ̣c đường. Văn phòng Đa ̣i biể u chính phủ ở tin̉ h sẽ đưa
ra thời ha ̣n khi nào các biê ̣n pháp đươ ̣c thực hiê ̣n và sẽ để ý theo sát nô ̣i vu ̣. Văn phòng Đa ̣i
biể u chiń h phủ ở tin̉ h cũng có thể pha ̣t tiề n nế u nhà trường không thực hiê ̣n các biê ̣n pháp đó.

Thông báo cho các trẻ em, thanh thiế u niên và cha me ̣ biế t về sư ̣ hiế p đáp
và các quyề n lơ ̣i
Trên trang ma ̣ng www.nullmobbing.no ba ̣n tim
̀ thấ y thông tin bằ ng tiế ng Na uy về các quyề n
lơ ̣i mà ho ̣c sinh và cha me ̣ có, và những gì có thể làm nế u mô ̣t ho ̣c sinh trải qua tiǹ h tra ̣ng bi ̣
hiế p đáp.

Mo ̣i ho ̣c sinh đươ ̣c quyề n có môi trường an toàn và cơ sở tố t đep̣ về ở ho ̣c
đường
Môi trường thuô ̣c về cơ sở của trường ho ̣c bao hàm cả về khu vực trong nhà lẫn khu vực
ngoài trời. Mo ̣i ho ̣c sinh đươ ̣c quyề n có nơi ho ̣c hành thić h hơ ̣p với các nhu cầ u của miǹ h. Khi
nhà trường thiế t kế các tiê ̣n nghi, người ta cầ n phải quan tâm đế n những ho ̣c sinh khuyế t tâ ̣t.
Nế u ba ̣n nghi ̃ là môi trường thuô ̣c về cơ sở ho ̣c đường không thić h hơ ̣p đủ tố t, ba ̣n có thể liên
la ̣c với hiê ̣u trưởng của trường. Khi đó nhà trường sẽ xem xét đế n yêu cầ u của ba ̣n và đưa ra
mô ̣t quyế t đinh
̣ riêng re.̃ Nế u nhà trường không để ý theo sát yêu cầ u của ba ̣n bằ ng cách đưa
ra mô ̣t quyế t đinh
̣ riêng re,̃ ba ̣n có thể khiế u na ̣i đế n Văn phòng Đa ̣i biể u chiń h phủ ở tỉnh.

