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 محتوا

  محتوا 

   

                      

                  
و همچنین فعالیتهای مرکز اوقات فراغت را پوشش می دهد. مگر اینکە خالف آن    6این طرح فعالیتهای کالس پیش دبستانی تا سال  

امات مشخص  معتبر است. تالشها و اقد 22/21این طرح برای سال تحصیلی  بیان شده باشد ، این طرح در عملیات مشترک است.
. مشخص شده در هر هدف بە صورت مداوم پیگیری می شودبا توجە بە زمان   

 

  

  

 ١ 
                                          هدف یک برنامە مقابلە برای تبعیض و رفتارهای تحقیر آمیز                                    

                                                
٢ 

 ٢    چشم انداز  مدرسە کالمار سوند  
               سند کنترل
                

٢ 

 ٢                           اگر احساس آزار، ناراحتی و یا تبعیض کردید بە کجا مراجعە می کنید؟
 ٣       تقسیم مسئولیت 

 ٣                                                          مشارکت دانش آموزان، سرپرستان وکارکنان

 ٣                                                                                                                    پیگیری ، ارزیابی و ارائە طرح جدید
 ٣                                  تالشهای مستمر برای ارتقاء          

 ٤                                                                         تعاریف رفتارهای سوء استفاده 
 ٥               کارهای ترویج و پیشگیری  

   
 ٥ یارزیاب 

 ٥   ارتقاءتالش های مستمر برای  
 ٦   تالش های مستمر پیشگیری

 

 ٧    تجزیە و تحلیل فعلی پیش دبستانی و دبستان 
     تجزیە و تحلیل فعلی  – خانە اوقات فراغت

                                                         تجزیە و تحلیل فعلی   - دبستانی
٧ 
٨ 

 ٩-١٠                                 21/20پیگیری و ارزیابی اهداف در سال تحصیلی 
 ١١     ٢١| ٢٢هدف مشترک برای سال تحصیلی ا

                                                       برنامە علیە تبعیض و اذیت و آزار 
                               تحقیقات  .1     
                             تجزیە و تحلیل  .2     
                               چارە جویی  .3     
                              پیگیری و ارزیابی  .4     

١٢ 
١٢ 
١٢ 
١٢ 
١٣-١٥ 

 ١٥-١٨  اقدامات در صورت تبعیض ، آزار و اذیت یا سایر رفتارهای سوء استفاده کنندهبرنامە 
ز طرف پرسنل مکتب قرار گرفتە  برنامە برای زمانی کە یک دانش آموز احساس می کند کە مورد تبعیض و توهین ا

 است             
١٨ 
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 یک برنامە مقابلە برای تبعیض و رفتارهای تحقیر آمیز  هدف 

ون  هدف از ایجاد طرحی علیە تبعیض و رفتارهای خشونت آمیز ، ترویج رفتار برابر و مقابلە با تخلفات در کارهای روزانە مدرسە است. طبق قان

  ( و برنامە درسی ملی ، آموزش باید مطابق با ارزشهای اساسی دموکراتیک و حقوق بشر طراحی شود. ارزشها باید 800: 2010آموزش )

. این سند طرح برای یک مدرسە  ایجاد شودو دانش آموزان در مدرسە کودکان  برای بصورت آگاهانە در جهت ارتقاء حقوق و فرصتهای برابر

 ایمن و معادل را ارائە می دهد. 

 شم انداز مکتب كالمار سوند چ
 

داشتە است. از فصل پاییز  2021بهار  تا فصل  F-9سال   فعالیت آموزشی برای دانش آموزان برای انجام   مکتب کالمار سوند

و حدود    دانش آموز ٩٠٠، ما حدود  21/20ر سال تحصیلی . د تبدیل خواهد شد  F-6 کتبیک م کالمار سوند بە مکتب  ،  2021

  درصد دانش آموزان ٦٥  ش آموز ثبت نام کرده ایم. حدود  دان  ٦٥٠دبستان و راهنمایی ، ما حدود  برای نفر پرسنل داشتیم.  ١٤٠

رسە از کالس پیش دبستانی  ملیت نمایندگی دارند. این مد ٥٠د زبان و حدو  ٣٠دارند و در مدرسە حدود  سوئدیزبان  نی غیر اززبا

 فعالیتهای اوقات فراغت ارائە می دهد.  ٦تا سال 

و شرط     حق یک  کلمات کلیدی مدرسە هستند و ما معتقدیم کە امنیت ، رفاه و آرامش خاطر در مدرسە  ، دانش ، مراقبت و تنوع

موزان  و رفاه مشترک هستند. همە دانش آهمە کارکنان مدرسە مسئول امنیت  اصلی  یادگیری و پیشرفت شخصی دانش آموزان است.

رصت های یکسان برخوردار  هستید و از چە سابقە ای برخوردار هستید ، از حقوق مساوی و ف چە شخصیباید فارغ از این کە شما 

تحقیر  ارهای یا سایر رفت  اذیت و آذارمند برای مقابلە با تبعیض ، ما بە طور فعال ، ساختارمند و هدف مکتب کالمار سوند شوند. در

 آمیزتالش می کنیم. 

 سند کنترل 
 

، کار علیە تبعیض و رفتارهای سوء استفاده در قانون تبعیض و قانون آموزش تنظیم شده است. هر سال ،   2009از اول ژانویە  

علیە رفتارهای   قانون تبعیض( و یک برنامە ساالنە  16.بخش  4تهیە کند )با توجە بە فصل   رفتار برابر  برای مدرسە باید یک برنامە 

 ن آموزش(. قانو 6)طبق فصل  توهین آمیز

 آمیخت. و تحقیر آمیز  اینها را می توان در یک طرح مشترک علیە تبعیض و رفتارهای سوء استفاده

 مقررات مختلفی کە تحت تأثیر قرار می گیرد عبارتند از: 

 ( 567:  2008• قانون تبعیض ) 

 ( 800: 2010• قانون مدرسە ) 

ن در کار با برنامە های ضد تبعیض و رفتارهای سوء استفاده  ( در مورد مشارکت کودکان و دانش آموزا 1083:  2006)  مقرارت • 

 و توهین آمیز کننده

آموزش و پرورش برای ارتقاء رفتار برابر و جلوگیری از تبعیض ، آزار و اذیت و رفتارهای سوء   • توصیە ها و نظرات عمومی 

 (. SKOLFS 2012: 10استفاده کننده ، )

 ، آزار و اذیت یا تبعیض  به کجا می توانید مراجعه کنید؟  حقوق   در صورت احساس نقض 

بالفاصلە با کارکنان  باید  ،  در معرض خطر فوری است  نش آموزیک دا کە  شود کسی متوجە شود یا مشکوک اگربسیار مهم است 

یا مدیر   ر امور اجتماعی ومشاومعلم کالس ، با  بە عنوان مثال  می توانید با هر کسی تماس بگیرید ، شما   مدرسە تماس بگیرد. 

و    برنامە ده و وضعیت را بررسی کند. موظف است اقدام کر آن زمان مکتب از این امر آگاه شد ،  مکتب . بە محض اینکە مکتب

 مشاهده کنید.  11رویە های ما را در موارد نقض در صفحە 

رسیدە    آموزان بە گزارش رفتارهای سوء استفاده  کودکان و دانش نمایندەتبعیض رسیدگی می کند وتبعیض بە گزارش های  نمایندە

 می کند. در وب سایت آنها اطالعات خوبی در مورد نحوه ثبت نام وجود دارد. گی 

• Diskrimineringsombudsmannen  www.do.se 
• Barn- och elevombudet www.skolinspektionen.se/sv/BEO

http://www.do.se/
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 تقسیم مسئولیت ها  
 

را  آگاهی الزم   و سرپرستان مدرسە  موزان ، کارکنان اطمینان حاصل کند کە همە دانش آیک  وظیفە کلی دارد کە مکتب مدیر• 

  مکتب  می دانند. مدیرعملی را انجام و توزیع کارها ینحو بە چە  و همچنین  دارند سوءاستفادهدر برابر تبعیض و رفتارهای 

 شود.   نان و سرپرستان تنظیم و پیگیریهر سال با همکاری دانش آموزان ، کارک  این برنامە   کە است  مسئول

یت دارند کە برنامە مدرسە را در برابر  هستند. این بدان معناست کە همە مسئولکتب مسئول محیط کار م مکتب کلیه کارکنان• 

ببرند   وال، هنجارها و ارزشهایی را کە در ارتباط با دانش آموزان ارائە می دهند ، زیر س ەتبعیض و رفتارهای سوء استفاده کنند

ر گزارش  دی و تأمل کنند. در صورت مشکوک بودن بە تبعیض ، رفتار بدرفتاری یا آزار و اذیت ، هرکس موظف است آن را بە م

 بە مدیر ارجاع می شود.  ددهد. تحقیقات مستن 

مسئول رفتار و اعمال خود هستند. اگر دانش آموزی احساس می کند خود یا دانش آموز دیگری بە هر   • همه دانش آموزان 

 در مدرسە بە بزرگساالن بگوید.  این موضوع را می خواهیم  از او نحوی آزرده شده است ، ما 

مسئول گفتگو با دانش آموزان در مورد درگیری ها ، تخلفات و سایر رویدادهای پیش آمده هستند. معلمان کالس   • همه مربیان

 وظیفە کار مداوم مبتنی بر ارزش را در کالس خود و اطالع سرپرستان در مورد این کار بر عهده دارند. 

با مشورت   نقش اساسی دارند کە بە همراه معاون مدیر درمورد کار گروه های امنیتی مسئول هستند و  مشاور امور اجتماعی• 

 بپردازند.  ام کارهای امنیتی در مدرسە  مدیران و مربیان نقش محوری در انج

 هند. انجام می د 4و    2بهداشتی را با همە دانش آموزان در کالس پیش دبستانی ، سال   گفتگوهای • پرستاران مدرسه

مسئول توجە بە سیگنالهایی از طرف کودکان هستند کە دانستن آنها برای مدرسە با ارزش است. این   خانوادە • سرپرستان

باعث نگرانی می   کەن مدرسە کە رفتار یا خلقی دارند ممکن است در مورد اطالعات مربوط بە فرزند شما یا سایر دانش آموزا

 . شود

  
آموزان، سرپرستان خانوادە و پرسنل مشارکت دانش   

 

طرح از طریق پاسخ پرسشنامە ، مکالمات فردی و تمرینات کالس تحت هدایت معلم کە در آن طرح مورد    یک در دانش آموزان

بحث قرار می گیرد ، شرکت می کنند. در طول طراحی آیین نامە داخلی مدرسە ، دانش آموزان در کالس با مفاهیم مرتبط با  

. شورای دانش آموزی بە طور فعال در کارهای امنیتی مدرسە مشارکت می  تفاده کننده و تبعیض کار می کنندی سوء اسرفتارها

 کند.

دعوت می شود تا در نظرسنجی والدین در طول دوره پاییز و همچنین در جلسات والدین کە طرح مورد بحث و   از سرپرستان   

از طریق نامە های هفتگی و در جلسات والدین در مورد محتوای طرح جدید مطلع  ارائە قرار می گیرد شرکت کنند. سرپرستان 

 می شوند و فرصت اظهار نظر در اختیار آنها قرار می گیرد. 

برنامە را بررسی می کنند و در توسعە یک طرح جدید مشارکت دارند. این طرح از طریق مرور مشترک  مکتب    کارکنان  

ال تحصیلی با کارکنان متصل می شود. دانش آموزان از طریق هر معلم کالس کە وظیفە  اخبار موجود در طرح در آغاز س

 انتشار اطالعات در کالس خود را دارد در طرح شرکت می کنند. 

 

 ارائه طرح جدید پیگیری، ارزیابی و 

بە طور مداوم ثبت می شود و در پایان هر سال تحصیلی ارزیابی می شود. آثار ارسالی   انەکار علیە تبعیض و رفتارهای بدرفتار

بە دست می آید. برنامە جدیدی در     ی، سرپرستان و کارکنان از طریق پرسش ها  و ارزیاب  برای ارزیابی از طریق دانش آموزان

 ابتدای ترم در پاییز ارائە می شود. 
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 آمیز  تعاریف رفتارهای تحقیر و توهین 

ن کودکان و دانش آموزان بە شکل های از این نوع :     تحقیر و توهیر
 

بە این معنی است کە کودک یا دانش آموز بە دالیلی مربوط بە یکی از دالیل تبعیض ، جنسیت ، هویت یا بیان   • تبعیض 

 تراجنسیتی ، قومیت ، دین یا اعتقاد ، ناتوانی ، گرایش جنسی یا سن محروم است. 

بە نظر  معیار یا رویە ای کە ، مقرارتاستفادە از یک مادە در اب مورد تبعیض قرار بگیرد  این کە شخصی  تبعیض غیرمستقیم: 

دارای جنسیت خاص ، هویت یا بیان تراجنسیتی خاص ، قومیت خاص ، دین   با  افرادی  ، اما ممکن است می رسد بی طرف 

مگر اینکە مقررات ، معیارها یا رویە   مورد تبعیض قرار بگیرند  معلولیت خاص ، گرایش جنسی یا سنخاص یا اعتقاد دیگر ، 

 باشد. ستیابی بە هدف مناسب و ضروری شروع باشند و وسایل مورد استفاده برای دها دارای هدف م

و    محرومیت می باشدشند ، زیرا تبعیض ، این مدیر یا کارکنان هستند کە ممکن است در تبعیض مقصر با محل کار یا سازماندر

 تی است کە  شخص تبعیض کنندە دارد. قدر نوعینشان از

کە بە منزلە رفتاری است کە حرمت شخص را نقض می کند و مربوط بە هر یک از دالیل تبعیض ، جنسیت ،   • آزار و اذیت 

هویت یا بیان تراجنسیتی ، قومیت ، دین یا اعتقاد ، ناتوانی ، گرایش جنسی یا سن است. اگر یکی از کارکنان یک کودک یا دانش  

 یده می شود. آموز را در معرض آزار و اذیت قرار دهد ، تبعیض نام

 رفتاری است کە بدون تبعیض بر اساس قانون تبعیض ، حرمت کودکان یا دانش آموزان را نقض می کند.  • رفتار توهین آمیز

زیر از مزاحمت و  موارد  آموزش و پرورش در زمینە مبارزه با تبعیض و رفتارهای بدرفتار شامل   توصیە های عمومی

 رفتارهای سوءاستفاده کننده است: 

ر و اذیت و رفتارهای توهین آمیز را می توان توسط یک یا چند نفر انجام داد و بە یک یا چند نفر اشاره کرد. آنها می توانند آزا

قابل مشاهده و ملموس و همچنین پنهان و ظریف باشند. آنها می توانند نە تنها مستقیماً درمحل کار یا سازمان بلکە از طریق تلفن  

وند. آزار و اذیت و رفتارهای توهین آمیز می تواند بە عنوان مثال از طریق اظهارات تحقیرآمیز ، شایعات  و اینترنت نیز انجام ش

، تمسخر یا خشونت فیزیکی بیان می شود. تخلفات همچنین می تواند بە شکل طرد کردن  یا تهدید شخص باشد.  کمک بە  

 شود یا سیستماتیک و مکرر باشد.  شخصی کە رفتار توهین آمیز دارد می تواند گاه بە گاه انجام 

 که چه چیزی توهین آمیز است؟  شخیص می دهدچه کسی ت

 توهین آمیز رفتاری است کە نامطلوب است.  رفتار

تصمیم می گیرد چە    قرار گرفتە است یا نە و اوهای توهین آمیز  معرض رفتار • این دانش آموز است کە احساس می کند در

 چیزی ناخواستە و سوءاستفاده کننده است. 

 • بە منظور ایجاد سوء رفتار طبق قانون ، نقض باید قابل توجە و روشن باشد. 

 • شخصی کە بە کسی توهین می کند باید درک کند کە این رفتار توهین آمیز تلقی می شود. 

ن آمیز است ، اما اگر چنین نباشد ، کودک یا دانش آموز باید بە فرد  • در بسیاری از شرایط ، بدیهی است کە یک رفتار توهی 

 خاطی بفهماند کە این رفتار نامطلوب است. 

 می تواند از کارکنان درمدرسە کمک بگیرند.  • دانش آموز همچنین

مانند کودکان بزرگتر و  • الزم بە یادآوری است کە دانش آموزان خردسال همیشە این فرصت را ندارند کە احساسات خود را 

 بزرگساالن منتقل کنند.

-i-arbetet/stod-i-stod-och-https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration (Skolverket:

) behandling-krankande-mot-arbetet/atgarder 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling
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 كارهای ترویج و پیشگیری
 

  همە است و بە عنوان بخشی از کارهای روزمره برای همە انجام می شود.  یکار تبلیغاتی تقویت احترام بە ارزش برابر اهداف

مشخص انجام می شود و همە زمینە های تبعیض را شامل می شود. هدف کار تبلیغاتی  خاصی  این کار بدون هیچ دلیلی یا  مشکل 

کار بدون هیچ  این  ام می شود. همە است و بە عنوان بخشی از کارهای روزمره برای همە انج ی تقویت احترام بە ارزش برابر

 مشخص انجام می شود و همە زمینە های تبعیض را شامل می شود.  دلیلی یا  مشکل

 ارزیابی 

 

 سال در طول فصل بهار.  تحصیلی  شهرداری در تمام گروههای  مشترک  ایمنی پرسش نامە 

 • نظرسنجی والدین شهرداری در طول دوره بهار. 

 بار / سال تحصیلی.  2-1( و ترسیم مکان های ناامن با همە دانش آموزان سوال• مصاحبە های دانشجویی )شش 

 ، با پرستار مدرسە در زمینە سالمت صحبت کنید. 4و  2• در کالس پیش دبستانی ، سالهای 

 و سرپرست   ش آموز / ترم با دان   گفتگوی پیشرفت دانش آموز• 

  مدرسە ، معلم ویژه ، پرستار مدرسە و سرپرست مدرسە( هفتە ای یک بار ، و مدیرآموزان )• مالقات در تیم سالمت دانش 

 مدرسە ، مربی ویژه ، پرستار مدرسە(  مدیراندر دو مرحلە )سرپرست ،  یک فضای آزاد  همچنین

 / ترم برگزار می شود.  دانش آموزان  تیم بزرگ سالمتی F-6 3   بار در هفتە سال   1

 کالس یکبار / ترم. • کنفرانس های میان مدت در هر  

 . 7و  4،   1قبل از سالهای   دانش آموزان بزرگ سالمتی  • واگذاری بین تیم 

 ( از موارد نقض درمان. نسخە اولیە • اسناد دیجیتال )

 • مشاهدات کارکنان.

 • گروه امنیتی بە سرپرستی معاون مدیر بە طور مداوم در طول ترم برگزار می شود. 

 

 اتقاءتالش های مستمر برای 

ز در آغاز سال تحصیلی  • بە کارکنان ، دانش آموزان و سرپرستان در مورد برنامە مبارزه با تبعیض و رفتارهای خشونت آمی 

 رسانی کنید. اطالع  

، برنامە   edWiseمثال جلسات مشاوره ، مذاکرات توسعە ، جلسات والدین ،  بە طور  • همکاری نزدیک با سرپرستان از طریق

 مدرسە ، خبرنامە های هفتگی و نظرسنجی ها. 

 مدرسە   هایم در تمام روزمداو ی ارزش مبتنی های• کار

کار توسط معلمان  • کارهای اساسی در دوره های تمام سال با توجە بە چرخە ساالنە سالمت دانش آموزان دنبال می شود. این 

 کالس و مربیان اوقات فراغت با حمایت مربی و پرستار مدرسە انجام می شود. 

• شوراهای دانش آموزی در برنامە ریزی و اجرای روزهای رفاه در طول سال مشارکت دارند ، بە عنوان مثال. روز ولنتاین ،  

 از تعطیالت. روز سازمان ملل ، لوسیا ، جشن کریسمس ، خانە باز و تعطیلی قبل 
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 مدارس می رسد. مدیران  بە شوراهای دانش آموزی و  • شوراهای کالسی کە پروتکل ها و مسائل مربوط بە آن

 
 تالش های مستمر پیشگیری

• قوانین داخلی مشترک برای کل مدرسە کە بە همراه دانش آموزان و سرپرستان و همچنین قوانین داخلی شهرداری تدوین شده  

 است. 

 کالس های پایین تربە عنوان بخشی از فعالیتهای آموزشی در زنگ تفریح.    F-6در حیاط مدرسە برای  زنگ تفریح  مربیان• 

• رژیم غذایی جایگزین روزانە ارائە می شود تا همە بدون توجە بە حساسیت ، مذهب و غیره ناهار امروز را در مدرسە  

 بخورند. 

 صورت غیبت زیاد.  در  برای اقدام  پیش بینی شدە • برنامە 

 • ابتکارات تقویت گروهی. 

 برای هر دانش آموز  شده بر اساس مشکالت شناسایی منابع پرسنل تقسیم  درست •  

 برنامەی مشخص برای دانش آموزی کە مورد اذیت و آزار و توهین قرار می گیرد.  • 

 گزارش خدمات اجتماعی. - ببیندآسیب    یکودک اینکە  در صورت مشکوک بودن بەبرنامە مشخص   • 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 تجزیە و تحلیل فعلی پیش دبستانی و دبستان 
 

مشابە سال گذشتە است.  انجام شد. نظرسنجی  F-3برای سال  داری شهر کالمار ، نظرسنجی ایمنی شهر 2021ریە در فو

 از مکان های ناامن بە صورت داخلی انجام شده است.  ارزیابی

 Vt-21 Vt-20   Vt-20 Vt-21 ( ٤٣٠/٣٩٥% ٩٢تعداد جواب ها ) F-3 پرسش نامە  
 %91 %94        از مدرسە راضی هستید                                                                                                           

 %90 %97 در مکتب احساس امنیت می کند 
 %88 %93 معلم ها شرایط مساوی در اختیار پسرها و دخترها قرار می دهند 

 %13 %13,5 ناامن در مکتب وجود داردمکان های 
 %17 %16 من در مکتب از کسی ترس دارم 

 %95 %94 از معلمم راضی هستم 
 %96 %97 من می دانم بە چە شخصی مراجعە کنم اگر کسی شخصی را در مکتب اذیت و آزار کند

 

 تجزیه و تحلیل و تالش مستمر   

کە آیا دانش آموز از معلمان خود راضی   سوالصد کاهش یافتە است ، بە جز این  همە نتایج نسبت بە سال تحصیلی گذشتە چند در 

است یا خیر. یک توضیح می تواند بیماری همە گیر فعلی باشد ، کە برای فعالیتهای مدرسە در چندین سطح چالش برانگیز بوده  

ساس رفاه و امنیت دانشجویان ، مصاحبە های  است. نتیجە برای مکانهای ناامن تا حدودی بهبود یافتە است. بە منظور ترسیم اح

دانشجویی با همە دانشجویان در هر ترم در یک زمان در طول سال انجام می شود. این کار برای بە دست آوردن تصویری از  

 فضای کالس درس و ایجاد روابط بین معلمان کالس ، مربیان اوقات فراغت و دانش آموزان انجام می شود. 

 

 

 – (Flotten och Äldris) فعلی خانە اوقات فراغات   تجزیە و تحلیل
 

انجام شد   2021سنجی در فوریە کودک در فعالیتهای اوقات فراغت ثبت نام کرده اند. این نظر  350، حدود  2021سال   طول  در

و   بسیار کوشا هستند  مشارکت فعاالنە  دربعد از مدرسە   تفریحی است. مراکز با اهمیتت برای دانش آموزان بسیارامنی  و  رفاه و 

وجود دارد کە بە   آموزان ند. همچنین مکانی برای دانشبە دانش آموزان اجازه داده می شود کارهای دلخواه خود را انجام ده

 جا بهره مند شوند. دالیل اجتماعی می توانند از اقامت خود در آن 

 Vt-20 Vt-21  جواب(  ٣٠)  6-4پاسخ( و  ٢٩٥ ( F-3ه فراغت خان

 94% 95% ( F-3از قسمت اوقات فراغت  راضی هستم ) من 

 95% 95% ( F-3)   مدرسە احساس امنیت می کنم  قسمت اوقات فراغت از من

   
 %83 %89 ( 6-4از قسمت اوقات فراغت  راضی هستم ) من 

 %92 %92 ( 6-4)  مدرسە احساس امنیت می کنم  قسمت اوقات فراغت از من

 

 تجزیه و تحلیل و تالش مستمر  

 تقریباً بدون تغییر است. نتایج باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.  F-3بدتر شده است ، در حالی کە در چند در صد   6-4 نتایج
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 دبستانی  -تجزیە و تحلیل وضعیت فعلی 

 

شد. این پرسشنامە شامل تعدادی   انجام  4-6  کالس های سال  برای  کالمار ، نظرسنجی ایمنی مشترک شهرداری  2021در فوریە 

با پاسخ های جایگزین است: کامالً صحیح / کامالً خوب / کامالً بد / بە هیچ وجە. در این گزارش ، کامالً / کامالً خوب =   وال س

شهرداری   بلە ، و بسیار بد / بە هیچ وجە = نە درست تفسیر شده است. نظرسنجی مشابە سال گذشتە است و در تمام مدارس 

 من بە صورت داخلی انجام شده است. از مکان های نااارزشیابی یکسان است. 

 

 Vt-21 Vt-20   Vt-20 Vt-21 ( ٢٥٣/٢٧٦% ٩٢تعداد جواب ها ) 6-4پرسش نامە
 %85 %85                                                                                                                 از مدرسە راضی هستم

 %88 %92 در مکتب احساس امنیت می کند 
 %81 %83 معلم ها شرایط مساوی در اختیار پسرها و دخترها قرار می دهند 

 (Vt-19)%32  %20 داردمکان های ناامن در مکتب وجود 
 %17 %17 من در مکتب از کسی ترس دارم 

   
 %96 %65 من می دانم بە چە شخصی مراجعە کنم اگر کسی شخصی را در مکتب اذیت و آزار کند

 

 تجزیە و تحلیل و ادامە تالشها 
 

کسی بدون تغییر است. امنیت و شرایط  تغییر می کند. نتایج احساسات شما در مدرسە و ترس از  21/20نتایج برای سال تحصیلی  

یافتە است. نتیجە در مورد   پسران و دختران چند درصد افزایش یافتە است. نتیجە برای مکانهای ناامن بە طور قابل توجهی بهبود

  استهای مدرسە در چندین سطح بوده کمی کاهش یافتە است. بیماری همە گیر فعلی چالشی برای فعالیت  تنوعات جنسی    مسئلە

کە ممکن است توضیحی برای نتایج بدتر شده یا بدون تغییر باشد. کار برای اطمینان از احساس امنیت و رفاه همە دانش آموزان  

در طول سال با همە   آموزان ان ، مصاحبە های دانشدر طول سال ادامە دارد. بە منظور ترسیم احساس رفاه و امنیت دانش آموز

هر ترم انجام می شود. این تصویری از شرایط کالس ارائە می دهد و بین معلم کالس و دانش  در یک نوبت در ش آموزان دان 

 آموز رابطە ایجاد می کند. 
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 ٢١/٢٠پیگیری و ارزیابی  اهداف در سال تحصیلی   
 

 بررسی کردن خطرات تبعیض  

 انجام دهند. آن را ایجاد کنید کە همە دانش آموزان باید 9-4 نظرسنجی دیجیتالی برای کالسهای   یک  چگونه:

 گنجانده شده است.   6-4، اما در کالس های  21/ 22حصیلی در سال ت  ادامە دارد  این هدف  .بە دست نیامد نتیجه:

 

 

 احساس برخورد مساوی بین دو جنس در تدریس را افزایش دهید. 

کارگاه آموزشی با روشهای مشخص برای   -  مکتب کالمار سوندن تکلیف بە توسعە دهنده فعلی برابری جنسیتی برای : تعیی چگونه 

 درمان برابری جنسیتی و بررسی زمینە های تبعیض. 

 گنجانده شده است.  21/22: بە دست نیامد این هدف در سال تحصیلی نتیجه

 

 گروه اولویت بندی کنید. کارهای مبتنی بر ارزش را در سطح کالس و 

: استفاده از مطالب تولید شده بە صورت برنامە ریزی شده و سیستماتیک در کالس ها ، با زمان آماده سازی و پیگیری چگونه 

 نتایج. 

 : بە دست آمد. نتیجه

 

 در بین کارکنان بهداشتی دانش آموزان در مدرسه.   برای شناخت تنوع جنسی افزایش صالحیت 

نیز   . اینغت در آموزش شناخت تنوع  شرکت کرده اند دبستان و مرکز اوقات فرا پرسنل قسمت سالمتی دانش آموزان    :  چگونه 

 برنامە اقدام برای سالمت دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان اجرا شود.  باید با توجە بە

 : بە دست نیامدنتیجه

 

 با  چگونگی استفادە از زبان  نزد دانش آموزان بر اساس مسائل بحث برانگیز کار کنید. 

 : از طریق درس ، کارگاه و تمرین در سطح کالس. چگونه 

 دانش آموزان سال ششم با این کار کرده اند.  دست آمد.   : تا حدودی نتیجە بە نتیجه

 

 

 افزایش استفاده از روش های مربوط به موارد نقض ، موارد تبعیض و روند آن 

: اطالعات متداول در روزهای شروع در ماه آگوست در قالب مرور روال نقض و اهمیت پیروی از آن. در این کار  چگونه 

 از آنها حمایت کنند.  کارکنان یادآوری و سرپرستان مدرسە( بە طور مستمر بە )مدیریت مدرسە و 

 ادامە می یابد. 22/21سال تحصیلی  است. در : هدف بە دست آمدهنتیجه
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 ٢٠/ ٢١ابی از اهداف  سال ارزی

این سال تحصیلی از جهات مختلف شبیە سال تحصیلی قبلی نبوده و زمان چالشی برای فعالیتهای مدرسە در دوران همە گیری  

محقق نشده است.   19-فعلی بوده است. برخی از اهداف تعیین شده در طول سال تحصیلی بە دلیل شرایط حاکم در مورد کووید  

کارکنان و کارگاههای آموزشی در مورد برخورد مساوی در تدریس بە دلیل محدودیت در مورد ازدحام جمعیت بە  آموزش برای 

تعویق افتاد. برخی از تالشها بە تأخیر افتاده است زیرا تمرکز بر برنامە ریزی برای حفظ کیفیت مطلوب محیط یادگیری برای  

 گنجانده شده است.  22/21برخی از اهداف در این سال تحصیلی  نجسمی و اجتماعی بود. بنابرای  دانش آموزان از نظر 
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 21/22 ٢١/٢٠اهداف مشترک برای سال تحصیلی    
 

 خطرات تبعیض را بررسی کنید. 

 ایجاد کنید.  6-4رسنجی دیجیتالی برای کالس های: یک نظچگونه 

 2022ژانویە : زمان 

 2022: ترم بهار پیگیری

 شاور اجتماعی مکتب : ممسئول

 افزایش احساس برخورد برابر بین جنسها در آموزش و مراکز تفریحی. 

کارگاه آموزشی با روشهای مشخص برای   -  مکتب کالمار سوند: تعیین تکلیف بە توسعە دهنده فعلی برابری جنسیتی برای چگونه 

 رفتار برابر و بررسی زمینە های تبعیض برای مربیان.

 

 بهبود استفاده از زبان در دانش آموزان 

 : از طریق درس ، کارگاه ، بحث و تمرین در سطح کالس و مراکز تفریحی. چگونه 

 LÅ 21/22: زمان 

 2022: بهار پیگیری

. مدیریت مدرسە مسئول ایجاد شرایط مطلوب برای  اوقات فراغت با پشتیبانی مشاوران اجتماعی مربیان: معلمان کالس ، مسئول

 پیاده سازی و پیگیری است. 

 

 کارهای مبتنی بر ارزش را در کالس و مراکز تفریحی در اولویت قرار دهید. 

سیستماتیک در کالس ها و مراکز تفریحی ، با زمان آماده  : استفاده از مطالب تولید شده بە صورت برنامە ریزی شده و  چگونه 

 سازی و پیگیری نتایج.

 LÅ 21/22:  زمان 

 طول سال  : مداوم در پیگیری

: معلمان کالس ، مربیان اوقات فراغت با پشتیبانی متولیان کالس. مدیریت مدرسە مسئول ایجاد شرایط مطلوب برای پیاده  مسئول

 سازی و پیگیری است. 

 فاده از روش های مربوط به موارد نقض ، موارد تبعیض و روند آن افزایش است 

 : اطالعات متداول در روزهای شروع در ماه آگوست در قالب مرور روال نقض و اهمیت پیروی از آن. چگونه 

 . 2021آگوست  ،: روز راه اندازیزمان 

 . 2022: بهار پیگیری

 شرایط مطلوب برای پیاده سازی و پیگیری است. . مدیریت مدرسە مسئول ایجاد مشاورین مکتب : مسئول



 

12 

 برنامە برای مقابلە با تبعیض و اذیت و آزار 

 . تحقیقات 1

 خطرات ، از جملە آزار و اذیت جنسی

 هویت جنسیتی و تراجنسیتی 

این کە دانش آموزان احساس می کنند بدون درنظر گرفتن جنسیت یا هویت تراجنسیتی با آنها یکسان رفتار نمی شود ، یا مورد  

پاسخ   ٪ )وسط دبستان(١٣٪)دبستان( و ٣انجام شد ،  2021تبعیض قرار نمی گیرند.در نظرسنجی ایمنی شهرداری کە در بهار 

(  6-4)) ٪١٣ ( و F-3)) ٪٢در آموزش ندارند. در مراکز تفریحی ، رقم مربوطە  دادند کە پسران و دختران شرایط یکسانی

 است. 

 بە قومیت متعلق بودن

 . این کە دانش آموزان احساس می کنند بر اساس قومیتشان با آنها برابر رفتار نمی شود 

دانش آموزان از اتهامات نژادپرستانە در  ، چند دانش آموز در تمام مراحل اظهار داشتند کە سایر  20/21در طول سال تحصیلی 

 . رسی شده و بە مدیر گزارش شده استدرگیری ها و تخلفات استفاده می کردند. این موارد بر

 دین و دیگر باورها 

 . این کە دانش آموزان احساس می کنند براساس ایمان یا مذهبشان با آنها برابر رفتار نمی شود

تعدادی از دانش آموزان در همە مقاطع تجربە کردند کە بر اساس مذهب با آنها برابر رفتار نمی  ،  21/20در طول سال تحصیلی 

 شود. این موارد بررسی شده و بە مدیر گزارش شده است. 

 گرایش جنسی 

 . این کە دانش آموزان احساس می کنند بر اساس گرایش جنسی با آنها برابر رفتار نمی شود 

آزار و اذیت بە دلیل گرایش جنسی مورد توجە مدرسە قرار نگرفتە است. با این حال ، شکایات و  هیچ موردی از تبعیض یا 

کلمات توهین آمیزی وجود دارد کە مربوط بە گرایش جنسی بین دانش آموزان است. در صورت شناختە شدن ، این موارد  

 بررسی شده و بە مدیر گزارش شده است. 

 جنسی و ذهنی  ناتوانی

 . آموزان احساس می کنند بر اساس معلولیت با آنها برابر رفتار نمی شوداین کە دانش 

وارد ، برخی از عبارات  هیچ موردی از تبعیض ناشی از ناتوانی گزارش شده مورد توجە مدرسە قرار نگرفتە است. در برخی م 

توسط دانش آموزان برای اهداف توهین آمیز استفاده شده است. در صورت شناختە شدن ، این موارد بررسی شده و   تبعیض آمیز

 بە مدیر گزارش شده است. 

 سن

 . این کە دانش آموزان احساس می کنند با توجە بە سنشان با آنها برابر رفتار نمی شود

را گذرانده یا گذرانده اند ، نظرات توهین آمیزی از سوی دیگر دانش   چند مورد اتفاق افتاده است کە دانش آموزانی کە یک سال

 آموزان دریافت کرده اند. این موارد همراه با دانش آموز و سرپرستان مورد بررسی قرار گرفتە است. 

 نظرسنجی چگونه انجام شد؟   -روش 

و مستندات مربوط بە فعالیتها انجام    آموزان دانش  با، مشاهدات ، مصاحبە  این نظرسنجی از طریق نظرسنجی ایمنی شهرداری 

 شده است )بە عنوان مثال ، اسناد گروههای امنیتی و گزارش موارد تخلف بە مدیر(. 

 در مورد تبعیض مطرح شده است.  واالتیو مکان های ناامن ، س  سوال در رابطە با شش 
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 ادامە برنامە برای مقابلە با تبعیض و اذیت و آزار
 تجزیە و تحلیل  -٢ 

 
 تجزیه و تحلیل علل خطرات و موانع کشف شده در مطالعه 

ا  تشدید کننده تر باشد. بە طور کلی ، م مکتب کالمار سوند هیچ زمینە ای برای تبعیض وجود ندارد کە در نظرسنجی انجام شده در 

  ا ترویج می کند.ما یک محیط امن است کە رفتار برابر ر مکان آموزش  معتقدیم و درک می کنیم کە 

 هویت جنسیتی و تراجنسیتی 

ما باید نتایج حاصلە از نظرسنجی امنیتی شهرداری را در رابطە با موضوعات مربوط بە رفتار برابر بین جنسیت ها بررسی کنیم  

 تا دریابیم چە چیزی باعث می شود برخی از دانش آموزان فعالیت را نابرابر تلقی کنند.

 

 بودنمتعلق به قومیت 

با تنوع مشخص می شود و ما بە آن بە طور مثبت توجە می کنیم ، حداقل از طریق یکی از کلمات کلیدی   مکتب کالمار سوند 

خود. همە اظهارات با ماهیت بیگانە هراسی یا دیدگاه های نژادپرستانە توسط همە کارکنان مدرسە و مراکز بعد از مدرسە  

 وارد تحقیقات تخلف صورت گرفتە است. برآورده می شود و در برخی از این م

 

 دین و دیگر باورها 

. در طول سال  احساس کردەاند کە با آنها رفتار متفاوت شدە است  یل مذهب یا فرهنگ  دانش آموزان بە دل در برخی موارد ،

)بە اهداف سال  ، کار با مسائل مربوط بە ارزشهای اساسی در کالس و مراکز تفریحی ادامە خواهد یافت  22/21تحصیلی 

 مراجعە کنید(.  22/21تحصیلی 

 

 گرایش جنسی 

همە اظهارات دارای سوء استفاده در مورد گرایش جنسی توسط همە کارکنان مدرسە و مراکز بعد از مدرسە برآورده می شود.  

 ما بە طور فعال برای افزایش احترام بە تفاوت های همە مردم تالش می کنیم.

 هنی ذمعلولیت های جنسی و 

همە اظهارات دارای ماهیت توهین آمیز در مورد معلولیت توسط همە کارکنان مدرسە و مراکز تفریحی برآورده می شود. ما  

برای افزایش احترام و درک تفاوت های همە افراد تالش می کنیم ، اما همیشە می توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم. ما معتقدیم 

قابل دسترسی است ، بە عنوان مثال از طریق حلقە های شنوایی ، سطح شیب دار ، درهای بازکن اتوماتیک  کە محیط یادگیری ما 

 و توالت فرنگی معلول. 

 سن

هیچ نوع رفتار سوء استفاده کننده در رابطە با سن تحمل نمی شود و بنابراین کارکنانی کە بە این امر توجە می کنند با آن برخورد  

 می کنیم.گفتگو،مورد بحثدر سال با دانش آموزان  ش آموزیک دان  سال تحصیلی  یل افزایش / پایین آمدندل می کنند. ما در مورد 

 

 . اقدامات ٣

. ما شرایطی  افزایش پیدا می کندافزایش برابری جنسیتی برای  محیط آموزش چشم انداز جنسیتی در  هویت جنسیتی و تراجنسیتی. 

بدون محدودیت در نقش های کلیشە ای جنسیتی پیشرفت کنند. ما برای افزایش آگاهی در مورد  را ایجاد می کنیم کە دانش آموزان  

 وضعیت و شرایط زندگی افراد تراجنسیتی کار می کنیم. 
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  کالمارسوندمکتب  مهارتهای کارکنان ارسال می شود تا  2022• مأموریتی برای توسعە دهندگان برابری جنسیتی قبل از بهار 

 مراجعە کنید(  21/22را در برخورد برابر با دانش آموزان توسعە دهد )بە اهداف سال تحصیلی 

تنوع  و در حال حاضر آموزش بیشتر در LÅ 17/18از آموزش س پ  کالمار سوندمکتب  سالمت دانش آموزان  بهداشت و  • 

  تنوع جنسی است. طرحی برای افزایش دانش  مجدداً تأیید شدهاتحا دیە  اطالعات مسائل جنسی  و یا     RFSUاز طریق  جنسی

   در تنوع جنسی گواهینامەداشتن  طراحی شده است. این طرح شامل موارد دیگر این است کە    آموزان  در بین کارکنان و دانش 

، بە عنوان مثال. از طریق اعالمیە ها ، پرچم ها و موارد مشابە ، بە   شودما برای دانش آموزان و سرپرستان بیشتر قابل مشاهده 

 وجود دارد.  مکتب  سالمت دانش آموزانگروە   در   تنوع جنسیدر مورد دانش و آگاهیطوری کە آنها بدانند 

 

ی قومی یا  ، همە دانش آموزان ، فارغ از وابستگپس از مدرسە  خانە وقت آزاد و   کتب مادر م.  متعلق بودن به یک قوم

فرهنگی ، باید از حقوق و فرصت های یکسانی برخوردار باشند. ما بە همە دانش آموزان این فرصت را می دهیم کە بدون  

 محدودیت در تصورات کلیشە ای از گروه های قومی مختلف پیشرفت کنند.

 ە دهیم. • ما تالش می کنیم آموزش زبان مادری را بە همە کسانی کە از آن برخوردارند ، ارائ 

 م. رهنگ و جشن های یکدیگر توجە کنی • سنت ها را بیان کرده و بە ف

، کار فعال با موضوعات مبتنی بر ارزش در کالسها و مراکز تفریحی انجام می شود )بە اهداف   21/ 22• در طول سال تحصیلی 

 مراجعە کنید(.  22/21سال تحصیلی  

، همە دانش آموزان ، فارغ از مذهب و عقیده ، باید از حقوق  کتبپس از م  اوقات آزادکتب ما و خانە در م دین یا اعتقاد دیگر.

 و فرصت های یکسانی برخوردار باشند. ما از روش آموزشی استفاده می کنیم کە بر اشتراک ادیان مختلف تأکید دارد. 

 • دین و اعتقاد در چارچوب موضوعات مرتبط با این مورد بحث می شود. 

 حلیل و بحث درباره تعصبات درباره گروه های مختلف مذهبی کە در مثال ارائە شده است. رسانە ها. • تجزیە و ت 

، کار فعال با موضوعات مبتنی بر ارزش در کالسها و مراکز تفریحی انجام می شود )بە   22/21• در طول سال تحصیلی 

 مراجعە کنید(.  22/21اهداف سال تحصیلی 

 معلولیت ها 

، همە دانش آموزان باید از حقوق و فرصت های یکسانی فارغ از معلولیت برخوردار باشند. ما   اوقات آزاد خانە در مدرسە و  

یک محیط مناسب برای فعالیتهای آموزشی و شکستن برنامە ارائە می دهیم کە در آن همە دانش آموزان می توانند بر اساس  

 شرایط خود شرکت کنند. 

آموزان و کارکنان را در مورد معلولیت های مختلف بە عنوان مثال افزایش دهیم. با دانش  • ما می خواهیم درک و دانش دانش 

 آموزان درباره مفهوم مختلف مفاهیم صحبت کنید. 

و آگاهی   رای اینکە درک ف دانش آموزان ، ب در مورد نیازهای مختل را باز کنیم گفتگو با سرپرستان زمینە • ما می خواهیم  

 باال ببریم.  زان می تواند متفاوت بە نظر برسدزندگی روزمره دانش آمو این کە  رد در مو  خانوادەها را 

 گرایش جنسی 

مدرسە و مرکز اوقات فراغت ما برای افزایش دانش در مورد گرایش های جنسی مختلف کار خواهد کرد. ما در چارچوب   

موضوعات مرتبط با آن در این مورد اطالع رسانی و آموزش خواهیم داد. وقتی در مورد مسائل جنسی بحث می کنیم ، باید  

 . همراە باشدوجنس گرایی  اطالعاتی درباره دگرجنس گرایی ، همجنس گرایی و د 

است   مهم  بسیار • همە کارکنان باید در مالقات با دانش آموزان و خانواده هایشان برای دور شدن از حالت ناهمگن تالش کنند.  

 از هر جنسیت زندگی کنند.  ی از والدینیک باید باکودکان  ی  همە  نباید فکر کنیم کە کە
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 نمونە های زوج های همجنسگرا استفاده کنیم.• در آموزش ، می توانیم از 

 • انتظارات خود و دیگران در ارتباط با گرایش جنسی را مورد بازبینی قرار دهید و زیر سال ببرید. 

 

از طریق   تنوع جنسی و در حال حاضر آموزش بیشتر در LÅ 17/18پس از آموزش  کالمار سوندسالمت دانش آموزان  • 

RFSU   در بین کارکنان و   تنوع جنسی مجدداً تأیید شده است. طرحی برای افزایش دانشاتحا دیە  اطالعات مسائل جنسی  و یا

ما برای دانش    در تنوع جنسی گواهینامەداشتن  طراحی شده است. این طرح شامل موارد دیگر این است کە    آموزان  دانش

ن مثال. از طریق اعالمیە ها ، پرچم ها و موارد مشابە ، بە طوری کە آنها  ، بە عنوا شودآموزان و سرپرستان بیشتر قابل مشاهده 

 وجود دارد.  مکتب سالمت دانش آموزانگروە   در  تنوع جنسیدر مورد دانش و آگاهی بدانند 

 

 سن

ا فرصت ها و  ما تالش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود کە همە دانش آموزان فارغ از سن خود یا سرپرست ، برابر و ب  

 شوند.  شرایط یکسان رفتار  

• انتظارات دانش آموزان در درجە اول باید بر اساس شرایط فرد باشد. در مواردی کە سن باید رعایت شود ، این کار نباید بە  

 روش نامطلوب انجام شود. 

ژه ای دارد کە بدون توجە بە سن ، بە  • در کالسها و مراکز بعد از مدرسە کە دانش آموزان سنین متفاوتی دارند ، معلم وظیفە وی 

 فرصتهای همگان توجە بیشتری داشتە باشد. 

 

 

 . پیگیری و ارزیابی ٤

این کار بە طور مداوم از جملە از طریق نظرسنجی از دانش آموزان و کارکنان پیگیری می شود. ارزیابی در پایان ترم بهار  

 انجام می شود.  2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

در صورت تبعیض ، آزار و اذیت یا سایر رفتارهای سوء استفاده کننده  چارە جویی  برای  برنامه     
 
تصمیم می گیرد کە آیا رفتار ناخواستە یا توهین آمیز است. بە منظور بحث سوء   ی کە مورد تعرض قرار گرفتەدانش آموز 

استفاده از نظر قانون ، نقض باید قابل توجە و واضح باشد ، و مجرم باید درک کند کە رفتار توهین آمیز تلقی می شود. اقدامات  

قدامات را بررسی و اجرا کند. توبیخ موجە کارکنان بە  مهم است کە مدرسە فوراً ابسیارت و میزان نقض را منعکس کند. باید ماهی 

معنای قانون نقض نیست ، حتی اگر دانش آموز مورد نظر آن را توهین آمیز تلقی کند. کارکنانی کە متوجە می شوند دانش  

این موضوع را  ( 800: 2010، موظفند مطابق قانون آموزش ) بیندذیت یا رفتارهای بدرفتاری می آموزی خود را مورد آزار و ا

گزارش دهد. وقتی شبهە ای   کلمسئول مدرسە بە نوبە خود موظف است این موضوع را بە مدیر /    انبە مدیر گزارش دهند. مدیر

وجود دارد کە دانش آموز بد عمل می کند ، سرپرستان و سایر بزرگساالن نقش مهمی در تماس با مدرسە دارند. این می تواند  

در   مسئول مدرسە در واحدی کە دانش آموز بە آن تعلق دارد تماس بگیرید. رکنان ویگری باشد. کافرزند خود شما یا شخص د

 صورت مشکوک بودن بە آزار و اذیت و سایر رفتارهای سوء استفاده کننده و همچنین درگیری ها: 

 

 و درگیری  درمانی در صورت مشکوک بودن به صورت اذیت و آزار و توهین و همچنین  تعارض و یا روش برنامه

 مورد برسی قرار می دهند.را مستقیماً  و تنها تکی ربی و دانش آموزان رویدادهای. م1

، مربی حاضر با آنها برخورد می کند و معلم کالس مطلع می شود.   درگیری چی شد؟ در شرایط  قطع کنید. عملکرد فعلی را 

را بدون ارزش گذاری ارائە دهند. برای اندازه گیری مناسب و     مورد اتفاق افتادەرگیر بە صورت جداگانە اجازه دهید همە افراد د 

 گیر تماس بگیرید.نحوه پیگیری پرونده با هم جمع شوید. در صورت لزوم با سرپرستان همە دانش آموزان در

 اگر مشکوک به سوء رفتار جدی یا مکرر باشید ، روش زیر اعمال می شود.

 

 د. تماس بگیر موضوع . با سرپرستان دانش آموزان درگیر2 

با سرپرستان همە دانش آموزان درگیر در پرونده تماس بگیرید و اطالع دهید کە چە اتفاقی افتاده است و چە اقداماتی 

اجرا خواهد شد. سرپرستان را تشویق کنید تا در مورد آنچە اتفاق افتاده است با فرزند خود صحبت کنند. با اجرا شده و 

 خود را بە مدرسە ارائە دهند. نظراتراحت از آنها بخواهید کە   خیال

 ند: کارکنانی کە اطالعات مربوط بە حادثە را بە همراه معلم کالس متوجە شده اند / دریافت کرده امسئولیت

 . با مشاور تماس بگیرید 3

تماس بگیرید. شفاهی یا از طریق ایمیل بدون داده های شخصی   مشاورعات مختصر در مورد پرونده با برای تهیە اطال

(GDPR .) 

 : کارکنان درگیر مسئولیت

 

 گزارش بد رفتاری  . 4

ارسال می شود و تحقیقات در سیستم هنگامی کە متولی اطالعات مربوط بە پرونده را دریافت کرد ، گزارش بە مدیر 

 پیش نویس سیستم دیجیتال آغاز می شود.

 مشاورە امور اجتماعی مکتب : مسئولیت
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 . تحقیق و مستندسازی 5

جمع آوری اطالعات از طریق مکالمات فردی با افراد درگیر. همچنین با دانش آموزانی کە احتماالً شاهد این حادثە  

بوده اند صحبت کنید. اطالعاتی کە باید بدست آید: چە اتفاقی افتاده )گزارش رویداد( ، دانش آموزان درگیر چە چیزی  

زمانی )روز ، زمان ، استراحت ، اوقات فراغت ، زمان درس( ،  بوده اند )حروف اولیە ، کالس( ، این رویداد چە 

، مربیان درگیر ، مکالمات انجام شده با  انجام می شود )این حادثە کجا اتفاق افتاده است ) محل رویداد( ، چە اقداماتی 

پرست بە دانش آموزان ، وضعیت در حال حاضر( ، سرپرستان کە مطلع شده اند و در چە زمانی. اطالعات با سر

 اشتراک گذاشتە می شود. 

 : معلم کالس یا مربی اوقات فراغت مسئولمسئولیت

 بازتاب . پیگیری و 6

توهین    های انجام می شود تا اطمینان حاصل شود کە رفتار دیدە و آسیب رساندە بعدی با دانش آموزان آسیب تماس های  

 باید بە سرپرست و متولی داده شود کە اسناد و مدارک را در پرونده ارائە می دهد.  نتیجە و گزارش رامتوقف شده است. آمیز

 : معلم کالس یا مربی اوقات فراغت مسئول مسئولیت

  

 . گردآوری 7

 با مشارکت مربیان را  گفت و گو مشاور مدرسە جمع آوری می کند.  در نسخە اولیە را    اسناد دریافت شده مشاور مدرسە   

می  کە ممکن است الزم باشد انجام  سایر دانش آموزان مدرسە در مورد اقدامات اضافی مدیر مسئول مدرسە و و درگیرمدرسە 

ادامە دهیم. در صورت لزوم این اختیار در گروه امنیتی مورد بحث قرار می  این پروندە را  چگونە می توانیم  همچنین و دهد

 گیرد.

 ور شا: ممسئولیت

 . اگر رفتارهای توهین آمیز متوقف نشود 8

مسئول مدرسە تحویل داده می شود کە در صورت عدم توقف رفتارهای سوء استفاده کننده ، برای مشورت   شخص این پرونده بە  

 مالقات می کند.  دانش آموز  بیشتر با سرپرست 

 مدیر مدرسە : مسئول مسئولیت

 مختومه می شود.. وقتی تخلفات متوقف شد ، پرونده 9

 انجام می شود.  نسخە اولیەوقتی پرونده بستە می شود باید بە مدیر اطالع داده شود. این کار از طریق سیستم دیجیتال 

 مدرسە شاور: ممسئولیت
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  توهین و مورد    مدرسه  ساس می کند توسط کارکناندانش آموز احزمانی که   ،برنامه و یا روش -ب

 یا تبعیض قرار گرفته است:

 شبهات مربوط بە نقض یا تبعیض کارکنان از دانش آموزان بر عهده مدیر مسئول مدرسە است.  -١

 مسئول مدرسە با قربانی و سرپرست او صحبت می کند. مدیر.2

قرار داده صحبت می کند. در   توهینمی شود دانش آموز را مورد مسئول مدرسە بە طور جداگانە با شخصی کە گفتە  مدیر. 3

 صورت تمایل کارمند ، نماینده اتحادیە می تواند در آنجا شرکت کند. 

 ادە با هم آشنا می کند. می شود مورد اذیت و آزار قرار دا شخصی کە گفتە را ب   دانش آموز  ، قربانی و سرپرست مدرسە  مدیر -4

         

 مسئول مدرسە انجام می شود و با قربانی صحبت می کند.  . پیگیری توسط 5

 مسئول مدرسە مسئول وضعیت / مکالمات مستند و ذخیره شده در بایگانی است.  .  6

 انجام می شود.  ش پلیس از طریق مسئول مدرسە . در صورت بروز نقض جدی ، گزار 7
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