
 

 

 ( folkhögskolanحقوق شما در آموزشگاه عمومی بزرگساالن )

پراهمیت برای شما و آموزشگاه عمومی بزرگساالن  -حقوق دانش آموزی 

(folkhögskolan ) 

Folkhögskolan   شکلی از آموزش است که با اهدافی مانند کمک به مشارکت افراد، تعهد و توسعه دموکراتیک جامعه اداره می

جا اعمال نمی شود و هیچ برنامه  شود. مدارس خودشان در مورد شکل فعالیت های خود تصمیم می گیرند. قانون آموزش در این 

(  وجود ندارد. یارانه های دولتی که مدارس برای اجرای  folkhögskolanدرسی دولتی برای آموزشگاه عمومی بزرگساالن )

( توزیع می شود. مدارس همچنین Folkbildningsrådetفعالیت های خود دریافت می کنند توسط شورای آموزش بزرگساالن ) 

د که در آن حقوق  پیروی کنن  Folkbildningsrådetی شورای آموزش بزرگساالن باید از شرایط الزم برای تعلق بودجه دولتی

 دانش آموزی بخش مهمی است. 

آموز باید بتوانید به قوانین مدرسه برای مسائل حقوق  عنوان یک دانش آموزی مدرسه، شما به های فانونی حقوق دانش در روتین

آنها را داشته   کنندگان دسترسی داشته و امکان خواندنآموزی، مانند رسیدگی به شکایات، اقدامات انضباطی و نفوذ مشارکت دانش

باشید. در یک آموزشگاه عمومی بزرگساالن، هیئت مدیره باالترین نهادی است که مسئول مدرسه و آموزش است. برای شما به  

گیرد که بر وضعیت شما و حقوق شما در  عنوان یک دانش آموز، این بدان معنی است که هیئت مدیره مدرسه  تصمیماتی را می

 مدرسه تأثیر می گذارد. 

ه منظور تقویت موقعیت قانونی همه کسانی که در یک آموزشگاه عمومی بزرگساالن تحصیل می کنند، شورای حقوق دانش  ب 

و آن  FSRوجود دارد. در زیر می توانید اطالعات بیشتری در مورد نحوه عملکرد  FSRهای عمومی، آموزی آموزشگاه 

 ننده عرضه کنیم، بخوانید. توانیم به شما به عنوان یک شرکت کهایی  که ما میکمک

 آیا ناراضی هستید؟ آیا درگیری دارید؟ این طور عمل کنید!
آیا از وضعیت خود ناراضی هستید یا با مدرسه درگیری دارید؟ اولین کاری که باید انجام دهید این است که به مدیر مدرسه مراجعه  

کنید. در صورت عدم رضایت پس از طرح موضوع با مدیر مدرسه می توانید موضوع خود را به هیئت مدیره مدرسه گزارش  

  گزارش دهید.  FSRموضع گرفتند و اگر هنوز راضی نیستید، می توانید پرونده خود را به دهید. هنگامی که آنها در مورد موضوع 

توان بر  می نابرینآیند. ب حساب می اسناد عمومی به  FSRهای دریافت شده توسط  ها و پیامبه خاطر داشته باشید که تمام گزارش 

 .  اساس قانون علنیت اسناد عمومی آنها را در دسترس افراد قرار داد

 چه سواالتی را می توانید گزارش دهید؟ 
 گزارش کرد:   FSRسواالت زیر را می توان به 

 شما به آنچه مدرسه وعده داده عمل نمی کند  وزشیدوره آم —

 رسیدگی مدرسه به شکایات  —

 برخورد مدرسه با اقدامات انضباطی، مانند اخطار، تعلیق و جداسازی  —

 هزینه ها مربوط بهاطالعات  ناکافی بودن —

 تحصیلی  ی مشاوره ناکافی بودن  —

 عدم پیگیری برنامه مطالعاتی  —

   در مورد نتایج نهایی رسانیاطالع  ناکافی بودن —



 

 

 مدرسه در صورت قطع یا لغو یک دوره آموزشی  عملنحوه  —

 . ینفوذ کم مشارکت کنندگان و فقدان حقوق دانش آموز  —

 یا هر ارگان دیگری خارج از مدرسه امکان ندارد.  FSRتقاضای تجدید نظر در مورد ارزیابی های درسی انجام شده به 

گذرانید، امکان دارد. گزارش باید حداکثر یک سال  روز می   15ای بیش از فقط برای شما که دوره  FSRگزارش کردن مسائل به 

 .  دریافت شده باشد FSRپس از ترک مدرسه توسط 

 افتد؟بعد از گزارش چه اتفاقی می
( مسئول فعالیت های مدرسه است و تصمیم می گیرد که کدام قوانین  folkhögskolanهیئت مدیره آمزشگاه عمومی بزرگساالن )

در هنگام ارزیابی  یک پرونده به قوانین و شرایط خود آموزشگاه عمومی بزرگساالن    FSRاعمال شود. بنابراین، 

(folkhögskolan مراجعه می ) .کند 

FSR   هرگز نمی تواند تصمیم/رای مدرسه را تغییر دهد، ولی ما توصیه هایی به مدرسه می کنیم. تاکنون اکثر مدارسی که در

 پیروی کرده اند.   FSRای هموردشان گزارش فرستاده شده، از توصیه 

در موارد مختلف چگونه استدالل کرده است؟ برای اطالعات بیشتر  FSRآیا می خواهید بدانید 

www.folkbildningsradet.se/fsr 

 

 تماس با ما:  

 FSR :08-412 48 10 یتمدیر

 00 48 412-08 :شورای آموزش عمومی )مرکز تلفن(

fsr@folkbildningsradet.se 
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