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 16/15ی میتعل سالی برا زیآم نیتوه رفتار طرز و ضیتبع ضد ءبرنامه
 

 هدف
 آنها ءهمه با دیبا كارمندان و شاگردان هیبق. باشند ریسهمگ شیخو مكتب اوضاع در و ندینما تیامن احساس دیبا شاگردان همه

 .شود ستهینگر كرامت و احترام ءدهید با آنها به و ندینما كسانی روش

 

 

 اصطالحات و الزم مقررات
 

 به شخص نیا با افراد گرید به نسبت كهیقسم دینما رفتار شاگرد كی با موجهه ریغ یادهایبن بر مكتب كه نستیا ضیتبع

 او سال و سن ای یجنس رابطه ت،یوبیمع ،یدتیعق برداشت دگر ای یمذهب یوابستگ ای انیب ،یفراجنس تیهو ت،یجنس خاطر

 یكی به كه فرد كی یارزشها به یحرمتیبی ا بگونه كه باشدیم یحركت کی یمعنا به آزار و تیاذ. ردیبگ صورت بدتر ءهیرو

 كی با هك باشدیم نیا زیآم نیتوه رفتار طرز از منظور. باشد داشته ربط شد، گرفته نام باال در چنانچه ضیتبع اساسات از

 طرز از منظور. شود یحرمتیب یو یارزشها به ض،یتبع اساسات به توجه بدون كه ردیبگ صورت رفتار یطور شاگرد

. دگردن برخوردار كسانی یایمزا و حقوق از آنها ءهمه كه شود شامدیپ یقسم شاگردان ءهمه با كه نستیا نمودن كسانی رفتار

 .شود همگون رفتار شاگردان همه با شهیهم كه ستین یمعن بدان نیا اما،

 

 هب یحرمتیب عدم از عبارت برساند یآگاه به و دینما جادیا دیبا یمیتعل ءبرنامه با مطابق مكتب كه را یاساس یارزشها

 قحقو انیمی برابر همچنان و هستند كسانی یهاارزش یدارا انسانها ءهمه نكهیا و باشدیم انسانی زندگ به و استقالل ،یآزاد

 .باشدیم دگانید بیآس و ناتوانان با یهمبستگ و زن و مرد

 

 م؟یآور وجود به را شاگردان كسانی یایمزا و حقوق كه میتوانیم چگونه ما
 

o كه است یمطالب و ها واژه ءدربردارنده دوم زبان ثیح به یدیسو زبان مضمون در شاگردان یمیتلع ءبرنامه 

 .باشدیم كیدموكرات یارزشها به مربوط

 

o باشند آگاه مكتب مقررات از شان شاگردان كه دارند را تیمسؤل نیا شاگردان انیمرب. 

 

o داده معلومات آنها یهای ول بینا و سرپرستها ردان،شاگ ءهمه یبرا ترجمان كمك به یمیتعل فصل هر در 

 ،معلومات نیا. باشدیم معلومات نیا شامل زیرآمیتحق یبرخوردها و ضیتبع ضد ءبرنامه و نظم اصول. شودیم

 .باشدیم هم مكتب تیسا در

 

o بار كی ماه كه شاگردان یشورا و یصنف یشورا لیتشك قیطر از را یعمل كیدموكرات ءتجربه شاگردان 

 ات چهار. رندیگیم سهم ندهولمنیل ییغذا مواد مشترك یشورا در شاگرد تا دو. رندیگیم ادی شود،یم برگزار

 .باشندیم مكتب تیمصؤن گروه در زین شاگرد

 

o یروزها فرهنگ، روز مانند شودیم اجرأ مكتب ءهمه یبرا سال نیای ط در مشترك یتهایفعال سلسله كی 

 .رندیبگ سهم فعاالنه تا شودیم فراهم نهیزم نیا شاگردان ءهمه یبرا. رهیغ و فلم شینما ،یورزش

 

o تا نندك امتحان را فراغت اوقات گوناگون یتهایفعال تا شودیم دعوت گوناگون یتهایفعال یبرا شاگردان ءهمه از 

 كافه مثال طور به كه تواندیم جاها نیا. سازند برقرار زین مكتب از رونیب را خود یتماسها رشته بتوانند
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 اوقات یتهایفعال. باشد( Move It) تیا موف انجمن و مكتب یخانگ كار در كمك ،(språkcafé) زبان نیتمر

 .شودیم یابیارز شاگردان یشورا و فراغت اوقات انیمرب توسط یمیتعل سال انیپا در فراغت

 

o و درس یایدن در شاگرد كه یمعن نیبد د،یفزایم شاگرد خاطر نانیاطم بر یمادر زبان به یدرس ییرهنما 

 شیبرا را لیمسا و مطالب و كندیم صحبت یو یمادر زبان به كه كندیم مالقات را ییبزرگها ش،یخو مكتب

 در نكهیا و بدهد یسازگار را خود شاگرد كه شودیم نیا موجب شیخو ءنوبه به كار نیا. دندهیم حیتوض

 .باشد فعال شتریب یدیسو نو ءجامعه

 

o شودیم داده یجا ساختمان نیا در گوناگون یها هیسو با گروهها فراوان اقسام. 

 

o ورتص یمیتعل فصل انیپا در شاگردان یشورا یسو از اتیجزئ پر ی مصاحبه با شاگرد( فورمه) پرسشنامه 

 .ردیگیم

 

 م؟ینمائی ریجلوگ زیآم نیتوهی رفتارها و آزارها و تیاذ از میتوانیم چگونه
 

o نشاگردا بای ویترب وی میتلع قصد به و هستندی دسترس قابلی عمومی جاها در حیتفر اوقات در کارمندان 

 .خورندیم را چاشتی غذا کجای

 

o عرضه ءباره در و کنندیمی معرف وارد تازه شاگردان ءهمه به شانرا خود مکتب، ءهیصح کینیکل کارکنان 

 نیچند به ها واژه کمک به وی ریتصوی باز کی توسط با جمله از دهندیم معلومات آنها به کمکها انواع نمودن

 . زبان

 

o اب آنها نکهیای برا باشدیم شاگردانی برا تیامن گونه کی که است داده لیتشکی کار گروه کی مکتب نیا 

 ریز ثالا م باشند داشتهیم مشترکی تهایفعال نهایا که است نخاطریبد کنند؛ دایپیی آشنا شاگردان دگر و نیمعلم

 .داشتن تیفعالی تندرست ءباره در هفته، موضوع عنوان

 

o شوند دهید آشکارا شاگردان ءهمه نگونهیبد تا شودیم برگزاری میتعل فصل هر دری صنفی کنفرانسها. 

 

o ی تخصص چندگانه گروه، کی نیا. شودیم جادیا تیمصئون گروه همگان با همگونی شامدهایپ تداومی برا

 ره در گروه نیا. باشندیم آن در زین شاگردان تیمصئون ءندهینما و شاگردان ءندهینما تا دوی کی که باشدیم

 .باشد داشتهیم جلسه بار دوی میتعل فصل

 

o و اصطالحات ءباره در ساده معلومات شامل که میکنیم کاری( ریتصوی باز) مواد نمودن هیتهی رو ما 

 . باشدیم زیآم نیتوهی برخوردها و آزار و تیاذ ض،یتبع به مربوط عبارات

 

 متوجه را خشونت به منسوبی تهایموقع و زیآم نیتوهی رفتارها آزارها، و تیاذ ضها،یتبع چگونه ما

 م؟یکنیم ثبت را آنها و میکنیم اقدام آن هیعل م،یشویم
 

o همه مشارکت و نمودن تیمصئون احساس بودن، خوشی سوالها ءبردارنده در جمله از که پرسشنامه کی 

 کی در پرسشنامه نیای دیکل مهم کلمات. گرددیم اجراء مکتب نیا در شانی میتعل فصل نیآخر در شاگردان

 هر در سپس و شودیمی آور جمع پاسخها. است شدهی گردآور زبان نیچند به آنهای ها ترجمه بای فهرست

 ءجلسه در را موضوع نیهم مکتب ریمد. شودیم آنها جینتا بهی نگاه شاگردانی شورا در و مربوطه صنف

 .گذاردیم انیم در کارمندان همه با (APT)ی کار محل مالقات
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o باشد داشتهیم ربط خشونت به که رای حالت ای زیآم نیتوه رفتار آزار، و تیاذ ض،یتبع کهی کارمندان آن 

 صحت خدمات گروه به و بدهند نشان واکنش فوراا  دیبا نندیبب را کارها نهایا ازی ا نشانه ای کنند مشاهده

( فورم) گذارشنامه نیا. ندینمایم ثبت نهیمع ءگذارشنامه در را افتاده اتفاق موضوع.  گزارش (EHT) شاگردان

 صحت خدمات گروه بای همکار در قیتحق آن از پس که شودیم سپرده مکتب ریمد به فرصت نینخست در

 انفراو تیجد با ردیگیم صورت زیآم نیتوه رفتار کی ءمشاهده از پس کهی جلسات آن. گرددیم آغاز شاگردان

 مانترج اکثراا . دینما شرفتیپ باره نیا در شاگردان خود العمل عکس که هدف نیا به و شودیم گرفته نظر در

 همی دارکاتت برنامه از،ین هنگام در. شودیمی ریگیپ ابدی انیپای حرمتیب نیا کهیهنگام تا موضوع. شودیم گرفته

 .شودیم میتنظ
 

o حق فرد هر. زین سیپول ضرورت هنگام در و شوندیم خوانده فرا شتریب کارمندان خشونت، اعمال هنگام در 

 ای و امبوالنسی جانی بهایآس هنگام در. بدهد صیتشخی ضرور را نکاریا که اگر بخواهد را سیپول که دارد

 خدمات گروه و مکتب تیریمد مشمول، شاگردان انیمرب به هیقض لیدخ کارمند. شودیم خواسته پرستار هم

 نیمشمول با فوراا  دیبا جلسه بداند، صالح شاگردان صحت خدمات گروه اگر. دهدیم گزارش شاگردان صحت

 ایآ که شود گرفته میتصم و شود داده اطالع دیبا سرپرستها به شهیهم. گردد ریدا آن دادن رخ از پس هیقض

ی برخ در را شاگرد نمودن ممنوع مکتب از ءباره در مؤقت میتصم. بمانند مکتب نیا در هیقض لیدخ شاگردان

 و یفور اقدامات وی احتمال میتصام تیمسئول که باشدیم مکتب ریمد نیا. دینمایم اتخاذ مکتب ریمد موارد از

 ریمد ای عارض طرف از نمودن ضهیعر سیپول به دتر،یشدی برخوردها هنگام در. دارد دوش به رای مؤقت

 ردیگیم میتصم مکتب ریمد را شاگرد نمودن ممنوع هفته دوی برا ضرورت، موقع در. ردیگیم صورت مکتب

 ءمنصفه ئتیه در و شودیم قاتیتحق فقره نیا ءباره نیا. دهدیم گذارشی رهبر مرجع مقام به را موضوع نیا و

 مورد در نمودن نیتع مکتب گرید شکل ای شاگرد نمودن ممنوع احتمال ءباره در تا گرددیم مطرح زین معارف

 .ردیگیم صورت هفته دوی ط در شده، اجراء اقدامات از پس مسئله نمودنی ریگیپ. ردیبگ میتصمی و
 

o صحت خدمات گروه به را زیآم نیتوه رفتار و آزار و تیاذ ض،یتبع که توانندیم سرپرستها و شاگردان 

 با شاگردانی ایاول جلسه در و شاگردان تمامی برا معلومات هنگام در موضوع نیهم. کنند ضهیعر شاگردان

 ای یا مشاهده اگر همچنان،. گرددیم مطرح 2016ی جنور در و 2015 سال 38 هفته در ترجمان حضور

 .شودیمی ریگیپ باشد شده گرفته صورت کارمندان طرف ازی ا ضهیعر
 

o همچنان و گرددیمی نگهدار مکتب ریمد توسط رخدادها ثبت. باشدیم مهیضم برنامه نیهم با درج و ثبت فورم 

 .اوردیم بدست شاگردان صحت خدمات گروه قیطر از او که را آنچه
 

 

 16/15ی میتعل سالی برا توجه عطف ساحات
o باشدیمی میتلع سال طول در عمق قابل  موضوع کی تیامن و تیمصئون. 

 

o کار آن جذب و جلبی رو مکتب که استی خواهشی مادر زبان به شاگردان بانانیپشت وی / میتعلی هایهمراه 

 .کندیم
 

o نیهم به و گرددیم لیتشکی کار گروه هر از شاگردان و نیمعلم ندگانینما با شاگردان تیمصئون گروه 

ی مرب.  مکتب تیریمد مقام و شاگردان خدمات بخش شاگردان، صحت خدمات گروه ازی ا ندهینما ب،یترت

 .شودیم خواسته زین انکشاف
 

o جلسات در مضمون نیا به مربوط مسئلهی. ستیهمز و سکس موضوعات سیتدر قیتطب رامونیپ کار ءادامه 

 .باشدیم موجودی میتعل فصل انیپا در شاگردان ندگانینما
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o  "پرسشنامه در مسئله نیهمی رو". شودیم داده فضا انهیمساو اندازه به پسران و دخترانی برا مکتب نیا در 

 موضوع نیا باشدیم پسر 70% از متشکل که مکتب ساختار به توجه با که میکنیم کار فعاالنه شاگردان،

 نظر دقت صنف در پسران و دخترانی فضا ءباره در نیمعلمی بازتابها هنگام در ما. باشدیم توجه درخور

 .میکنیم
 

o ی کارهای راستا دری مهم راه ـ شاگردانی شورا وی صنفی شوار ءباره در شتریب عمق بای کارهائ

 و دهد انجامی بعدی کارها وی قبلی کارها شاگردانی شورا جلساتی برا دیبا صنف هر. باشدیمی دموکراس

 .گرددیم مطرح شاگردانی شورا جلسه در ردیگیم صورت چگونه نیا نکهیا
 

 یریگیپ وی ابیارز
 

o شودیمی ریگیپ 2016 آگست ماه دری تخصص چندگانه گروه کی توسط و شودیمی ابیارز برنامه نیا. 

 

 
 


