PASHTO

ټول زده کوونکي د ښوونځي خوندي او
ښه چاپیلایر حق لري
په ښوونځي کی مو وضعیت ښه نه دی.
په ښوونځي کی هوسا نه یاست
ځان یوازې او یا محروم احساس کوئ او په ټولګي کې د خو
ندیتوب احساس نه کوئ.
تاسو په ښوونځي کې د یو یا ډیرو زده کوونکو او یا د یو ښوونکی
لخوا ځورول یا سپکاوی شوي یاست.

اوس څه کولی شئ؟

مور او پالر یا کوم بل مشرته چې باورپری لرئ  ،خپل حال بیان کړئ .خپل
ښوونکي او مدیر ته د حال دبیانولو له پاره ،د مرستې غوښتنه وکړئ.
ښوونځی هغه څه چې ترسره کوي باید هغه ته یو پالن جوړ کړي ترڅو تاسو
بیرته د هوساینی احساس وکړي!
که چیری دا کارمرسته ونکړي  ،تاسو کولی شئ د والیت والي ته شکایت
واستوئ .د والیت والي هغه کس دی چې په ښوونځيو کې د قانون او مقرر
اتو د پلی کولو نظارت کوی.

وضعیت مو دومره ښه نه دی
په ښوونځي کی د محرومیت احساس تاسو سره پیل کیږی.
په ټولګي کې د لږ امنیت احساس تاسو سره پیل کیږی.
ستا ځورونه د نورو له خوا پیلی کیږی او تاسی نه شي کولی هغه څوک چی
یاست هماغه ووسی.

اوس څه کولی شئ؟

د خپل حال په هکله یو مشرکس ته چې باور پری کوی ووایاست! د
مثال په توګه دا کس کیدی شي یو ښوونکی ،نرس  ،د ښوونځی مدیر
یا ستاسو مور او پالر وی.
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مشران به تاسو سره مرسته وکړي تر څو چې هوسا شي او په ټولګي
کې د مصونیت احساس وکړئ.
که چیری تاسو د آنالین او یا د موبایل په ذریعه سپکاوی شوې اویا
ربړول شوی وئ  ،نو مهم ده چې مشرانو ته ووایاست او دوی
کولی شي چې ستاسو سره مرسته وکړي.

ناروې د ښوونځیودزده کوونکو لپاره خاص قانون لري.
په قانون کی داسی راغلی دې:
تاسو حق لرئ چې خوندي ووسی او په ښوونځي او ټولګی کی ځان
امن احساس کړی.
تاسو حق لرئ چې خپل نظر ووایې اونظر مو باید واوریدل شی.کله
چې تاسو لویانو ته وایی چې تاسو په خپله او یا یو ملګری مو په
ښوونځي کې هوسا نه دی  ،نو ښوونځی ستا او یا ستا د ملګری د بیا
هوسا کیدو مسئولیت لری!
په ښوونځي کې ټول لویان باید هڅه وکړي ترڅو چی زده کونکي
غونډ سره یوځای ښه خوشحاله وخت ولري .دوی باید په روښانه
توګه په ډاکه کړی چې د یو بل ځورول یا سپکاوی ښه کار نه دی.

تاسو ښه یاست!

تاسو ملګري لرئ.

تاسو کوم څوک لرئ چې خبرې ورسر
ه وکړئ او اعتماد ورباندی ولرئ.
تاسو کولی شئ هغه څوک چی یاستی
هماغسی وئ او په ښوونځي او ټولګی کې
ځان خوندي احساس کړئ.

اوس څه کولی شئ؟

په لوبو کی دی د ګډون کولو لپاره،
نورهم را وبله او ډاډ ترالسه کړه چې ټول
سره خوشحاله یاست!
سپکاوی ودروه  ،که چیری ووینی
چې یو زده کونکی هوسا نه دی
نو یو مشر کس ته خبر ورکړه.

ترافیکی چراغ به تاسو ته الرښوونه وکړی چې په ښوونځي کې د هوسا کیدو لپاره څه باید و کړي .
 reddbarna.no/skolmiljoد ښوونځي یوه خوندي او ښه چاپیلایر د حق د لرلو په اړه په دغه پاڼه کی ولولئ
پدی خبر وی چې د زده کوونکو د سپکاوی د مخنیوی لپاره یو دفتر شتون لرئ چې کولی شئ ورسره اړیکه ونیسئ او کولی شي ستاسو سره مرسته وکړي؟
د سپکاوی د مخنیوی د دفتر سره د اړیکو نیولو لپاره معلومات په دی  elevombudene.noپاڼه کی موندلی شئ .
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