
 

 

 [Folkhögskola] مردمی حقوق شما در مکتب 

 مهم است  مردمی   مکتب برای شما و   - متعلمحقوق 

شود.  می داده  ، تعهد و رشد دموکراتیک جامعه هدایتاشتراک است که با اهدافی مانند تقویت تعلیمشکلی از  مردمی مکتب

ه  الزامات برنام   گونهمستثنی هستند و هیچ تعلیماز قانون مردمی   مکاتبطراحی شده است.   مکاتب های آنها توسط خود فعالیت

برای حمایت از عملیات   مکاتبمسئول توزیع بودجه دولتی است که مردمی  تعلیموجود ندارد. شورای   ولسوالیدرسی اجباری  

تأکید  متعلمانپیروی کنند که بر حقوق  مردمیشورای آموزش  بدل اعاشه   همچنین باید از شرایط مکاتبکنند. خود دریافت می

 .دارد

، مانند متعلمیرا در مورد مسائل حقوقی   مکتبباید بتوانید قوانین  ،مکتب متعلمیکننده در روال قانون  اشتراکیک  به صفت

ترین  مدیره باال ، هیئت مردمی مکتببخوانید. در یک را کنندگان  اشتراک تواناییرسیدگی به شکایات، اقدامات انضباطی و 

تأثیر   مکتباست. این بدان معنی است که اکثر تصمیماتی که بر وضعیت شما و حقوق شما در   تعلیم و تربیهو  مکتبمرجع برای 

 .شودگرفته می مکتب گذارد توسط هیئت مدیره می

FSR  در زیر   . است مردمی  مکتب متعلمانو هدف آن تقویت موقعیت حقوقی همه  ،است مردمی  مکاتب متعلمیشورای حقوق

 .توانیم برای شما بکنیم خواهید خواندهایی میچه کمککننده اشتراک یک  صفت به و اینکه ما  FSRتوانید درباره نحوه عملکردمی

 

 ناراضی هستی؟ درگیری؟ چه باید کرد؟ 

است. در صورت   مکتبمراجعه به مدیر  ، درگیری داشته اید؟ اولین قدم مکتبآیا از وضعیت فعلی خود ناراضی هستید، یا با 

ارسال کنید. پس از اینکه آنها در مورد این   مکتبتوانید شکایت خود را به هیئت مدیره می  مکتب نارضایتی از پاسخ مدیر 

 .یدارسال کن   FSRتوانید شکایتتان را به، میبودید، اگر هنوز ناراضی گیری کردندموضوع موضع

 شوند به اوراق عمومی تبدیل   دریافت می   FSRبه خاطر داشته باشید که تمام راپورها و پیامهایی که به دست 

 شوند. از اینرو آنها ممکن است در راستای اصل دسترسی عمومی به معلومات عمومیت دادە شوند.   می

 

 ؟ کنید راپورت توانید  چه سواالتی را می 

 :کرد راپورت   FSR به توان سواالت زیر را می

 تر است تبلیغ کرده بود کوتاه مکتبدوره شما از آنچه   —

 شما  به شکایات مکتب رسیدگی   —

 با اقدامات انضباطی، مانند اخطار، تنبیه و اخراج  مکتببرخورد   —

 مصارف در مورد  معلوماتعدم   —

 راهنمایی تحصیلی ناکافی   —

 ه درسی عدم پیگیری برنام    —

 در مورد نتایج درسی و اطالع رسانی  داشتن تماس  عدم  —

 یا لغو دوره  تعلیقدر صورت  ، مکتبمدیریت از نوع   —

 متعلمو تأثیر آن بر حقوق کننده اشتراکعدم  —



 

 

 . ندارد وجود  دیگر خارجی   نهاد هر یا  FSR به مطالعاتی مجموعه ارزیابی در  تجدیدنظر امکان

  روز طول بکشد  15که بیش از  کرده باشید راجستردهید که در دوره ای  راپورت FSR توانید مسائل را بهفقط در صورتی می

 .دریافت شده باشد دانش آموزظرف یک سال پس از فارغ التحصیلی  FSR باید توسط  راجستر

 

 افتد؟ چه اتفاقی می راپورت راجستر و ارسالبعد از 

بر اساس   FSRكند. هنگام ارزیابی یک مورد، بوده و مقررات مربوط را تعیین مي مکتبهاي مسئول فعالیت  مردمی مکتبهیئت 

 .کندعمل می مردمی  مکتبقوانین و شرایط 

FSR  شده تاکنون از    راجستر مکاتبدهیم. اکثر هایی را ارائه میرا تغییر دهد. هر چند، ما توصیه مکتبتواند تصمیم نمیهرگز

 .پیروی کرده اندFSR   توصیه

بیشتر   www.folkbildningsradet.se/fsr در موارد مختلف چگونه استدالل کرده است؟ در FSR خواهید بدانیدآیا می

 بخوانید

 

 :بگیرید  تماس ما با

 FSR :08-4124810 سرپرست

Folkbildningsrådets (switch): 08-412 48 00  

@folkbildningsradet.sefsr 
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