حق و حقوق شما در آموزشگاه بزرگساالن
آیا شما در آموزشگاه بزرگساالن تحصیل می کنید؟ آیا از
شرایط خود ناراضی هستید و با مدرسه اختالفی دارید؟ در
این صورت می توانید به شورای حقوق دانش آموزان
آموزشگاههای بزرگساالن مراجعه کنید .ما می توانیم شما
را راهنمائی و پشتیبانی کنیم و در مورد حق و حقوقی
که دارید به شما اطالعات دهیم.
ّرات
آموزشگاههای بزرگساالن آزاد هستند و قوانین و مقر
مشترک کمی دارند
آموزشگاههای بزرگساالن نوعی سیستم آموزشی هستند که هدف
ّرات و قوانین مشترک کمی
گذاری های وسیعی دارند و مقر
دارند .کمک هزینه دولتی که آموزشگاههای بزرگساالن برای
گرداندن کسب و کار خود می گیرند از طریق شورای دانش
ّرات مرتبطی
و فرهنگ عمومی تقسیم می شود .قوانین و مقر
با این کمک هزینه وجود دارد ،ولی شورای دانش و فرهنگ
عمومی وظیفه ندارد که مدارس را کنترل و ارزشیابی کند.
قوانین مربوط به مدارس در اینجا جاری نیست و برنامه
های آموزشی دولتی برای آموزشگاه های بزرگساالن وجود
ندارد.
برای شمائی که در آموزشگاه بزرگساالن درس می خوانید
این بدین معنی است که این هیئت مدیرۀ خود آموزشگاه
است که بیشتر تصمیماتی را که شرایط و حق و حقوق شما
در مدرسه را تحت تأثیر قرار می دهد می گیرد.
برای تأمین حق و حقوق تمام کسانی که در آموزشگاه درس
می خوانند شورای حقوق دانش آموزان آموزشگاه های
بزرگساالن ،FSR ،وجود دارد.
راضی نیستید؟ اختالفی دارید؟ باید این کارها را بکنید!
آیا از شرایط خود ناراضی هستید و با مدرسه اختالفی
ّلین کاری که باید انجام دهید این است که با
دارید؟ او
مدیر مدرسه تماس بگیرید .در صورتی که بعد از طرح
مسئله با مدیر مدرسه باز هم ناراضی بودید باید موضوع
را به هیئت مدیرۀ مدرسه بگوئید .زمانی که آنها موضع
خود را در مورد مسئله اعالم کردند و شما همچنان ناراضی
بودید می توانید مورد را به  FSRگزارش کنید.
چه مسائلی را می توانید گزارش کنید؟
اینها مثالهایی از مواردی است که می توانید به FSR
گزارش کنید:
 دوره ای که شما می گذرانید در مقایسه با تعّ
هدات
ّه مدرسه کافی نیست
اولی







مدرسه اطالعات نادرستی در مورد هزینه های اجباری
به شما داده است
جذب ناکافی دانش آموز و حق و حقوق ناکافی دانش
آموزان
ّرات مدرسه برای رسیدن به نتایج آموزشی و حضور
مقر
ناکافی
درس یا دوره ای کنسل می شود یا برداشته میشود
ّت یا دائم)
اقدامات انضباطی( مثل اخراج موق

نمی توان دربارۀ نتایج درسی تعیین شده به  FSRو یا
جای دیگری خارج از مدرسه شکایت کرد.
تنها کسانی می توانند گزارشات خود را دربارۀ موضوعی
به  FSRببرند که حداقل یک درس بیشتر از  15روزه دارند.
گزارشات باید حداکثر یک سال بعد از این که مدرسه را
ترک کردید به دست  FSRبرسد.
بعد از گزارش چه اّ
تفاقی می افتد؟
هیئت مدیرۀ مدرسه مسئول آموزشگاه هستند و در مورد
ّراتی که در آنجا باید رعایت شوند تصمیم گیری می
مقر
کنند .به همین دلیل  FSRزمانی که پروندۀ شما را بررسی
ّرات خود مدرسه را اجرا می کند.
می کند مقر
 FSRهرگز نمی تواند تصمیم مدرسه را تغییر دهد ،ولی در
مقابل می تواند پیشنهاداتی به مدرسه بدهد .مدارسی که
تا امروز به  FSRمخابره شده اند پیشنهادات  FSRرا قبول
کرده اند.
آیا می خواهید در مورد نظر  FSRدر پرونده های مختلف
بیشتر بدانید؟ در این سایت می توانید بیشتر بخوانید
.
www.folkbildningsradet.se/fsr
با ما تماس بگیرید:
مسئول FSR: 084124810
تلفن مرکزی شورای دانش و فرهنگ عمومی084124800 :
fsr@folkbildningsradet.se

