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نمونه کوتاه در مورد رفتار یکسان

تماس گرفتن!
2016-2017

اگر احساس می کنید رفتار ناعادالنه در برابر شما شده و اگر مورد اهانت و یا در
معرض خطر قرار گرفته اید و یا اگر تهدید شده اید و اگر احساس تنهایی میکنید میتوانید
با فردی بزرگسال که مورد اعتماد شما هست در میان بگذارید و یا شما میتوانید با یکی
از افراد زیر تماس بگیرید
مدیر مدرسه

مشاور مدرسه

پرستار مدرسه

Rektor, Rose-Marie Johnsdotter
560-163 , 070-213 96 45
ros-marie.johnsdotter@torsby.se



Kurator, Gunilla Henriksson
0560-16308, 070-369 65 80
gunilla.henriksson@torsby.se



Skolsköterska, Anneli Jakobsson
0560-16310
anneli.jakobsson@torsby.se



در مدرسه همه باید خود را ارزشمند و مورد احترام و در امنیت بدانند  .همه افراد باید با
احترام با یکدیگر برخورد کنند .این مقدمه یادگیری همه چیز هست
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توضیح بیشتر
اگر میخواهید اگاهی بیشتری در این مورد بدانید می توانید در جلسات روزانه یا
جلسه کالسی یا انجمن های دانش آموزی و یا انجمن حفاظت دانش آموزی و یا جلسه
های سالمتی که شامل نظرسنجی و اطالعات معلمان برای دانش آموزان هست شرکت
کنید .در این صورت مدرسه میتواند محیطی شاداب تر و با امنیت بیشتر درست کند
در سال تحصیلی  2017-2016کارمندان ودانش آموزان تالش می کنند.......
 همه در مدرسه احساس امنیت داشته باشندهیچکس مورد توهین قرار نگیردهمه به یکدیگر احترام بگذاریدهمه در شرایط یکسان درس می خوانند-در مدرسه همه در شرایط یکسان با هم در ارتباط هستیم

مدرسه تالش می کند برای ساختن محیطی بدون...........
 تبعض نژادی آزار و اذیت -اهانت و توهین

تالش برای رفتار برابر
مدرسه برای افزایش محیط سالم و افزایش امنیت مدرسه تالش می کند .در این محیط
توان گفت رضایت دانش آموزان و احترام به یکدیگر ارزشمند است

همه در مقابل
محیط مدرسه
جواب گو هستند
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همه به یک
اندازه ارزشمند
هستند

می

فضای مناسب
باعث شادابی
میشود
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