
همگان مساویبرای ارزش  ریزی برنامە  

برای شما در   

Persiska



Studium دیدگاە    

سایر  و ازیت و   دیدگاە ما ایجاد کردن یک مدرسە و جایگاە کاری است بدون تبعیض، ازار   

رفتارهای سوء استفادە کنندە، بدون خشونت و تهدید انجام خشوند   

 بوجود اوردن یک مدرسە کە بدون محدودیت باشد فقط معیارهای منحرص بە فرد. 

 

ام گذاشتە شود  . ما میخواهیم یک مدرسە و محل کار شامل ایجاد کنیم کە ارزش برابرو حقوق احتر  

 

مشکل ساز و این  یما میخواهیم با یک معیار انتقادی درفعالیت کاری خودمان کارکنیم تا دیدگاەها

ن را تشکیل یم دهد.  ن امتر  اندیشە  و معیار را تغیتر بدهیم کە اساس تبعیض، ازار و اذیت ورفتار توهیر

 

ایط کار در مدارس ما باید برای همە مناسب باشد، رصف نظر از جنسیت، قومیت، دین و اعتقاد،  شر

 ارمانهای عبورجنسیتر و بیان جنسیت، معلولیت، گرایش جنیس و سن. 

 

 
 

 

 

 

قانون تبعیض یم گوید  

   هیچ کیس  نباید متفاوت رفتار شود بە خاطر با   

جنسیت  

هویت جنیس و بیان آن   .    

   
 

 

ش جنیسی. گرا  

 



ن اجازە نداری بە... را قرار دهید  کیس  د شما همچنیر

ی باشد کەتحقی   ن ن چتر ن یا نوسیر بە زدن. این یم تواند گفیر عمیقآ  ، مانند اذیت کردن، تهدید یا رصن

 است. 
ن

ون کردن( نمونەهای دیگری است. این تنها یک بار کاف  بەکیس اسیب برساند. شایعە و طرد)بتر

، تهدید، آزار و اذیت  ن ن امتر ن یا انجام دادن کاری کە باعث یم شود دیگران احساس توهیر ، نوشیر ن ، مانند مکرر گفیر

نت و یا در یک پیام متتن رخ عصبانیت یا ناراحت شوند. این میتواند در کالس درس یا در قهو  خانە مدرسە، در اینتر

 دهد. 

ن یا انجام دادن کاری کە تعلق بە بدن ویا سکس دارد و ناخوشایند است. ازار و اذیت جنیس ، مانند گفیر  

مقررات مدرسە برای ارزش برابر برای همە
هیچ کارمندی یا دانش اموزی نیم تواند بگوید، بنویسد یا کیس را.   

 تبعیض یا ازار و اذیت کند. 

هیچ کارمند یا دانشجویی اجازە سوء استفادە، تهدید، زدن یا تحقتر کردن. 
 دانشجوی دیگری را ندارد. 

ند. معلمان و دانش آموزاننرا بشناسد و آنها را دنبال ک نیقوان دیبا مەه  
.مدرسە صحبت کنند نیدر مورد قوان  



 

www.studiumgbg.se                   بیشتر بخوانید در  
                                                                        دارید؟ایا نقطە نظری  . 

اموزش و پرورش بدهید.  دیدگاە خود را بە  شما یم توانید با کیس در استودیوم حرف بزنید و یا   

  شما این کار را انجام یم دهید در: 

                 www.studiumgbg.se       "ن صفحە اول "نظرات   درپاییر

بخوان را  . تمام برنامە برای ارزش برابری همگان  
                                               www.studiumgbg.se       س است در   این کامآل در دسیر

. ببینید  تحصییل حت اطالعاتت   

 
                                                                                                         ید از اینجا بب   

یم کنم کە مفهوم این جزوە را در بارە تبعیض و ارزش برابر برای همگان در ایید من ت

 استودیوم گرفتەام. 
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 بیفتد 
ر

اگر اتفاف  

ن در بارە اتفافر کە روخ دادە است.     . گفیر  

، مدیر   .  بە دفتر در طبقە سوم یا  شما یم توانید با یک معلم، مشاور اجتمایع، مریی اموزشر

 مراجحە کنید. 

سیم کە چە الزم .   انجام دهیم کە این دوبار اتفاق نیفتد.  باشد با هم بە نقطەای متر  
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