
 

 

 حقوقك في المعهد المتوسط

 لمعهد المتوسط مهمة لك ول -حقوق الطالب 
شكل من أشكال التعليم تحكمه أهداف على سبيل المثال، المساهمة في المشاركة وااللتزام والتنمية الديمقراطية  إن المعهد المتوسط هو عبارة عن 

توزيع   للمجتمع. إن المعاهد هي نفسها من تقّرر شكل أنشطتها. ال ينطبق قانون المدارس وكما أنه ال توجد مناهج حكومية للمعاهد المتوسطة. يتم

تتلقاها المعاهد إلدارة أنشطتها من قبل مجلس تعليم العامة. يجب أن تتبع المعاهد أيضاً لشروط اإلعانة الحكومية الخاصة   اإلعانات الحكومية التي

 بمجلس تعليم العامة، والتي تعتبر حقوق الطالب جزءاً مهماً منها.

الشكاوى واإلجراءات التأديبية وتأثير المشاركين، وذلك في  يمكن للمشارك قراءة قواعد المعهد لقضايا قانون الطالب على سبيل المثال، التعامل مع 

أن   روتينيات قانون الطالب للمعهد. يكون مجلس اإلدارة في المعهد المتوسط هو أعلى هيئة مسؤولة عن الدراسة والتعليم. ويعني هذا لك كطالب

 المعهد. مجلس إدارة المعهد هو من يتخذ معظم القرارات التي تؤثر على وضعك وحقوقك في 

يوجد مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة في كل معهد متوسط، وذلك من أجل تعزيز الوضع القانوني لكل من يدرس فيه. يمكنك أدناه قراءة 

 المزيد حول كيفية سير عمل مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة وما يمكننا مساعدتك به كمشارك. 

 !هذا ما عليك فعله؟ اً ماصراعتواجه  ؟غير راض  هل أنت 
اً  هل أنت غير راٍض عن وضعك أم أنك دخلت في صراع مع المعهد؟ إن أول ما يتوّجب عليك فعله هو التوّجه إلى مدير المعهد. إذا لم تكن راضي

نك حينها إبالغ ذلك  بعد مناقشتك للقضية مع المدير، فيمكنك إبالغ مجلس المعهد عن قضيتك. وفي حال كنت ال تزال غير راضياً عن الوضع، فيمك

إلى مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة. ضع في اعتبارك بأن جميع البالغات والرسائل التي تصل إلى مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة  

 تعتبر مستندات علنية. ولذلك ممكن لمن يطلبها الحصول عليها وفقاً لمبدأ العلنية. 

 ها؟ما هي القضايا التي يمكنك التبليغ عن

 مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة: يمكنك التبليغ عن القضايا التالية إلى 

 في حال كانت الدورة التعليمية ال تحقّق ما قد وعدت به المعهد  —

 تعامل المعهد مع الشكاوى  —

 تعامل المعهد مع اإلجراءات التأديبية على سبيل المثال، اإلنذارات واإليقاف والفصل  —

 المعلومات المتعلّقة بالرسوم نقص  —

 نقص في إرشادات الدراسية  —

 عدم متابعة الخطة الدراسية  —

 انعدام التواصل فيما يتعلّق بالنتائج الدراسية  —

 تعامل المعهد مع انقطاع الدورة التعليمية أو إلغائها  —

 انعدام تأثير المشاركين وحقوق الطالب  —

 مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة أو أي هيئة أخرى خارج المعهد.من الممكن الطعن في التقييمات الدراسية المحدّدة ل ليس

مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة تسري فقط على األشخاص الذين يحضرون الدورة التعليمية التي تزيد مدتها  إن إمكانية اإلبالغ عن القضايا ل

 جب أن يتم اإلبالغ إلى مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة خالل مدة أقصاها عام بعد تركك للمعهد.يوماً. ي ١٥عن 

 



 

 

 ما الذي سيحدث بعد البالغ؟ 
هو المسؤول عن النشاطات التي تسير في المعهد ويقّرر ما هي القواعد التي يجب أن يتم اتباعها. ولذلك يسير تقييم  المعهد المتوسط إن مجلس إدارة 

 وفقاً لقواعد وشروط المعهد المتوسط. مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة قضية لدى ال

أن يغير إطالقاً القرارات الصادرة عن المعهد، وإنما يمكننا تقديم التوصيات للمعهد. وقد اتبعت مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة ال يمكن ل

 . انون طالب المعاهد المتوسطةمجلس قمعظم المعاهد التي تم التبليغ عنها توصيات 

  www.folkbildningsradet.se/fsr 

 

 تواصل معنا عبر: 

 ٠٨ – ٤١٢ ٤٨ ١٠مسؤول مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة على رقم الهاتف: 

 ٠٨ – ٤١٢ ٤٨ ٠٠مجلس قانون طالب المعاهد المتوسطة )رقم التحويل(: 

 fsr@folkbildningsradet.se 
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