
 

 

 کې ستاسو حق [Folkhögskola] فولک ښوونځیپه 

 ته مهم دي فولک ښوونځیتاسو او   –کوونکو حقونه د زده
ډیموکراټیکې ودې لخوا یې الرښوونه    ټولنې  د  او  ژمنتیا،  وده، ګډون  د  لکه  اهدافو  ځینو  د  چې  ده  بڼه   یوه  کړې  زده د  فولک ښوونځی

  ټاکل   لخوا  دولت  د  او  ید  مستثنی  څخه  قانون  له  کړوزده  د  فولک ښوونځی.  شوي  ترتیب  لخوا  ښوونځیو  د  پخپله  یې  فعالیتونه.  کېږي

د   عملیاتو  د   دوی  د  یې  ښوونځي  چې  لري  مسولیت   ویش  د  بودیجې  د   دولت  د  کړې شورافولک د زده   .ته اړتیا نه لري  نصاب  شوي

 . کوي ټینګار حقونو رپ  کونکو زده د چې  يومن  هم شرایطمرستې  کړې شورافولک د زده  د باید  ښوونځي. کوي  ترالسه لپاره مالتړ

  قانون   کونکي  زده   د  چې   ولرئ  وړتیا  دې  د  باید  تاسو  توګه،  په  کونکي   ګډون  د  کې  فعالیتونو  ورځنیو  په  قانون   کونکي  زده  د  ښوونځي  د

  فولک ښوونځی یوه    په .  نفوذ  يکونک  ګډون   د  او   کړنې   انضباطي  کول،  اداره  شکایت  د  لکه   ولولئ،   مقررات   ښوونځي  د   اړه   په  مسایلو  د

  وضعیت پر  ستاسو چې کړېې پر ریې ډ چې ده عنیم دېه پ  دا.  دی ارګان لوړ ترټولو واک د لپاره کړې زده او ښوونځي د بورډ کې،

 .کیږي لخوا بورډ ي دښوونځ د کوي اغیزه و حقون پر  ستاسو کې ښوونځي په او

FSR  موقف   قانوني  کونکو  زده  ټولو   د  فولک ښوونځی  د  چې  ده  دا  یې  موخه  او  ده  شورا  قانون  د  کونکو  زده  د   فولک ښوونځی  د  

هغه چا په توګه چې تاسو ګډون    د  موږ  او  کوي   کار  څنګه  FSR  چې  ولولئ  نور  اړه  دېه  پ   شئ  کولی  تاسو  الندې.  کړي  پیاوړی

 . شو کولی مرسته څه سره تاسوله  ورسره کړی،

 ناخوښ یئ؟ په ستونزه کې یئ؟ څه باید وکړئ؟
  سره   مدیر  له  ښوونځي  د  چې  دی  دا  ګام  لومړی  لرئ؟  ستونزه  سره   ښوونځي  له  مو  یا  ئی   ناخوښ  څخه  وضعیت  اوسني  خپل  له  تاسو  ایا

  د   دوی  چې  دې  له  وروسته.  وکړئ  شکایت  ته  بورډ  ښوونځي  د  شئ  کولی  ،ئی   نه  راضي  څخه  ځواب   له  مدیر  د  که.  ونیسئ  اړیکه

 یاد ولرئ چې دپه   .کړئ  درج   شکایت   سره  FSR  له  شئ  کولی  نو  وئ،   نه   راضي   هم  ال   تاسو  او   ونیو  دریځ  خپل  اړه  په  موضوع 

FSR له معلوماتو ته د عامه السرسي    ښایيله همدې امله دوی   .ږيې ک  ونهلخوا ترالسه شوي ټول راپورونه او پیغامونه عامه سند  

 .اصولو سره سم افشا شي

 د څه ډول پوښتنو په اړه راپور ورکولی شئ؟
 ته راپور ورکولی شوئ:  FSRد الندې پوښتنو په اړه 

 کورس مو له هغه څه لنډ شي چې ښوونځي یې تبلیغ کوي  —

 د ښوونځي له لوري د شکایتونو په اداره کولو کې  —

 ، تعلیق او ګوښه کول خبرداریاداره کول، لکه  کړنود انضباطي  ي له لوريد ښوونځ —

 د فیس په اړه د معلوماتو نشتون  —

 د مطالعې په اړه ناکافي الرښوونه  —

 لعې پر پالن د څار نشتون د مطا —

 د مطالعې د پایلو په اړه د اړیکو نشتون —

 د کورس د لغو یا قطع کېدو پر وخت د ښوونځي مدیریت  —

 کوونکي پر حقونو د دوی د نفوذ نشتون د ګډونوالو او د زده  —

 



 

 

 

 .وکړئ غوښتنه ارزونو د ټاکل شویو مطالعې دڅخه  ارګان بهرني بل کوم یا FSR له چې ناشونې ده دا

ستونزو او مسایلو په   د ته FSR یوازې شئ کولی  ،وي اوږد څخه ورځو 15 له چې  وکړئ نوملیکنه کې کورس داسې په تاسو که

 .وروسته د یوه کال په اوږدو کې ورکړل شي  فراغت له کونکيزده  د ته FSR باید راجستر. ورکړئ راپور اړه

 د یوه راپور له دوسیه کولو وروسته څه کېږي؟ 
د   FSRبورډ د ښوونځي د فعالیتونو مسول دی او د پلي کېدو وړ مقررات ټاکي. د یوه د ارزونې پر وخت، فولک ښوونځی  د 

 د خپلو قوانینو او شرایطو پر بنسټ کېږي.  فولک ښوونځی

ر اوسه د  هېڅکله د ښوونځي پرېکړه نه شي بدلولی. ډېری ثبت شویو ښوونځیو ت  FSRکه څه هم موږ وړاندیزونه وړاندې کوو؛ 

FSR .د وړاندیزونو پیروي کړې ده 

 www.folkbildningsradet.se/fsrنور دلته ولولوئ  ؟استدالل کړی  څنګه  کې قضیو مختلفو په  FSRچې شئ  پوه غواړئ

 

 اړیکه ونیسئ: 

  10 48 412-08 مدیر: FSR د 

Folkbildningsrådets  :)00 48 412-08)بدلول 

fsr@folkbildningsradet.se 
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