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ياسات	المتّبعة	التي	تُنظّم	ذلك.  خطة	محاربة	التمييز	والتصرفات	التي	تمسُّ 	بكرامة	لفردا	مع	القواعد	والسِّ
:بالمثل   ُخّطة الّتعامل 

 الُكل سواسية بغضّ  الّنظر عن

 .الجنس

 . ذوي التفكيروالميول الجنسي المزدوج

العرقياالنتماء  . 

معتقد      أي ين او   . الدِّ

 الجسدية  . العاھات

الميول الجنسية    .  

  . العمر

 نقاط أَساسيَّة
 إنَّ ُخّطة المساواة في آلتَّعاُمل َتُخْص الّتمييزعلئ أساس الجنس أَْو من َذوي ألتَّفكيرالجنسي الُمزدوج، العرق ، الّدين أْو أَيُّ 

سدية والتَّعاُمل الُمھيْن بكرامة ألفرد والَّتي قد تحدث بيَن الطُّ  البُمعتقد آَخر أو الّتوجه الجنسي وكما َتُخص ألعجز ، العاھة الجَّ  

٠أْو بين َمجاميع ألھيئة العاملة ألُمَتمّثلة بالُمعلَّمين والطُّالب  

ً   ٢٠١٠ــ ـ  ٨٠٠طبقاً للفقرة ألخامسة  للفصل األول من قانون المدارس    يتوّجب على ماسؤوكنن أْن ُيصيغ نشاطاته طبقا . 

يَّته وسالمته وكذالك المساواة  ٠ألسس ألقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق األنسان والتي تؤّكد على عدم المساس بكرامة الفرد وحرِّ  

نن ألعمل بنشاط لمعالجة أَيُّ شكل منعلى جميع العاملين في ماسئوك٠في الكرامة البشريَّة وإتاحة ألفرص والّتضامن فيما بينھم  

٠أَشكال ألمعامالت ألُمھينة مثل أالھانة والسلوكّيات الُعنصريَّة  

من الئحة ألعمل ُيعلْن مجلس حماية العمل من بين آُمور أُخرى أَّن ربُّ ألعمل  ١٨وطبقاً للفقرة   ٠ . 

وعلى صاحب  العمل٠إلى أقصى حد ممكن ُيخّطط وينّظم ألعمل بحيث يُتم بذلك تجنُّب األھانة والتمييز   

٠أَْن  ُيبّين بوضوح بأنَّ األھانة الُممّيزة غير مقبولة في نشاطاتنا   

 وجھة نظر ماسئوكنن األنسانية والمعرفّية
ر ٠     . إ نَّ ماسئوكنن يسودهُ نظرة األعتقاد بأَنَّ األنساْن يرغب ويستطيع أن يتطوَّ

د أَنَّ األنسان ٠    لُھم قاطبًة نفس الكرامة ويعاملوَن بعضُھم باحساس وإحترام نحُن نَؤكِّ  . 

 . نحُن ننطلق من فكرة أنَّ تعليم الكبار له عالقة بتوسيع ألخبرات والمعارف ألَّتي نمَتلُكھا جميعاّ ِبحْيث ُنعلِّم بعضنا البعض .

. لذا نھدف جاھدين لتطويرإِنَّ رؤيَتنا األنسانّية والَمعِرفيَّة تعكس بظالله على طبيعة عَملنا ٠     
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دية بحيث الُكل يكوُن مسؤوالً في التَّأثير على مسارِه التَّعليمي ٠  أماكن إِجتماع ثقافاتنا التَّعدُّ

. ً 	ممنوع	أألساءة	الى	شخص	ما		في	ماسئوكنن	سواءً 	كان	ذلك	نفسيا	أو	جسديا
٠المدرسة  على الكل إحترام بعظھم البعض لكي يشعر الجميع باألمان في 

  ُ  وھذا يعني أنَّ  نشاطات ماسئوكنن تكون خالية ،لتمييزمن ،الُمضايقات االنتقام أو أيَّةُ  معاملةٍ  ُمھينةٍ   خرٮأ

ً  ابغض لنظر  من الظروري أن يتمتَّع لجميعا في ماسئوكنن بنفس الحقوق وأَن يكون التَّعامل معُھم سواسيا

 عن األنتماء لجنس معيَّن إمرأة أو رُجل أو أن يكونوا من   ذوي التفكير الجنسي ألمزدوج أو أن يكون لدى

ً  أو ً  جسديا  الشخص ميول جنسّية أو ا ألنتماء العرقي لبلدٍ  ما أو األنتماء إلى دينً  أو أيُّ  ُمعتقد آخر أو أن يكون ُمعاقا

 العمر.

خول الى المدرسة أو أن ال  ُتلبِّي المدرسة وخير مثاٍل على التَّمييز بأن ُيمنع الشَّخص القاصر الدُّ
نُه األشتراك في العمل المدرسيالش األحتياجات الخاّصة الَّتي يتطلَُّبھا .خص القاصرلكي ُيمكِّ

 المعاملة ألُمھينة ُتعني عند إحساسك بشيٍء ما ُينقِّص من كرامتَك كشخص وھذا ال يعني أنَّ التصرُّف 

الّذي َيتعرَّض له. كاَن ُمھيناً بذاته بل كيفيَّة األحساس به من قبل الشخص  

ل في ماسئوكنن في حالة حدوث أيُّ شكل من أشكال  َتقع على عاتق الجميع مسؤولية األنتباه والتدخُّ
ضك أنت أو أيُّ شخٍص آخرلُمعاملة  ٠التَّمييز أو األھانات أواالساءة في معاملة األشخاص وعنَد تعرُّ

وإذا أسأت الُمعاملة لشخٍص ما تتعرَّض الى  ٠العاملة  ُمسيئة إِتَّصل بمعلِّمك أو الُمدير أو بقيَّة الھيئة
راسة أو النَّشاط الَّتي تشترك فيه ٠الحرمان من الدِّ  

رة . رات أوبديالتھا من المواد المخدِّ  قواعد مجابھة الكحول ، المخدَّ

رات أو بديالتھا في ماسئوكنن . وكما ُيمنع الشَّخص أن يكوَن تحت   ال ُيسمح تعاطي الكحول والمخدِّ
رات أو ماشابه ذلك خالل فترة تواجده الدراسي أو القيام بأيِّ نشاط آخر . وھذه  تأثير الكحول ، المخدَّ

الّب والھيئة العاملة في ماسئوكنن . وكم ا تقع ِضمن مسؤوليَّة الشَّخص نفسه القواعد تسري على ُكلِّ الطُّ
 أن يلتزم بتلك القواعد .

وفي حالة عدم إستطاعة الفرد مراعات ھذه القواعدھنالك إحتمالية َمْد يد الُمساندة و المساعدة في سبيل 
االً في تطبيق ھذه الشروط التي ُتفرض عليه.وإِذا ما  التخلص من مشكلته ، ولكن بشرط أن يكون فعَّ

رات راودك الشَّ  أو بديالتھا إتَّصل بمعلمك أو بالمدير أو ك بأَنَّ شخصاًما وقَع تحت تأثير ألكحول أو المخدَّ
بقيَّة الھيئة العاملة.ويتم بدوره األتِّصال بالبوليس.وحينئذ ُممكن أن ُيجرى للشخص ألمشكوك فيه اختبار 
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رات . وإذا وقعت تحت تأثير الكحول أو الُمخدَّ  ضاً خلو الجسم من المخدَّ رات أوماشابه ذلك تكون معرَّ
 للفصل من الدراسة أو من النَّشاط .

ُيسمح للتدخين في المكان المخصص له فقط . 

 أنظمة منع الَغش

ُيمنع الغش في ماسئوكنن وھذا يعني أنَّك على سبيل المثال غير مسموح لك أن تنقل من نص أو  
عي أنَّھا لك .وكذلك اليجوز إستنساخ عمل غيرك أو أن تحفظ جزء من نص أو نص ك امل أو شيئاًما وتدَّ

أن تستنسخ من االخرين سواًء كان ذلك من شخٍص ما أو من األنترنيت من دون األشارة الى المصدر 
الَّذي أخذت منه. وفي حالة الغش اليستطيع ألُمعلِّم تقييم ألوظيفة الَّتي سلَّمتھا له كونھا صحيحة وبناًء عليه 

راسي في ماسئوكنن. . أُنظر الى قانون المدارس تتعرَّض إلى خط  ٨٠٠:  ٢٠١٠ورة فقدان مقعدك الدِّ
. ١٧ألفصل الخامس الفقرة   

- وعند حدوث الغش يحدث مايلي :   

ألُمعلِّم يدعوا ألطالب المعني الى الُمحادثة بھذا الخصوص. ٠  

يقوم الُمعلِّم بتدوين حادثة الغش ومضمون الُمحادثة . ٠  

٠علِّم بتقديم تقرير تحريري عن ما حدث الى المدير المسؤول يقوم المُ  ٠  

الب يتَّخذ الُمدير مع إدارة البلدية قراراً إِذا لَِزَم األمر وبموجبه ينقطع ٠  المعني عن مواصلة  الطَّ  

راسي . راسة نتيجًة للغش الدِّ    الدِّ

وفي حالة إستعارة نٍص ما من األنترنيت أو من كتاٍب ما يتوجب عليك األشارة الى المصدر الذي  ٠ 
فحة ُتشير إلى  أَخذت منه النَّص ، وفي ھذِه الحالة تضع النَّص مابين فوارز مقلوبة " " وفي أسفل الصَّ

ذا لو تسأَل ُمَعلِّ  ٠مصدر التَّعليمات والمعلومات التي أخذَت منھا .  مك في حالة عدم وضوح شيٌئ ما . حبَّ
فات األنتقامية ، عند تعاطي  يئة ، التصرُّ ماذا نعمل عندما َنشكُّ حدوث ما يلي :ـ التَّمييز ، المعاملة السَّ

ارسين في ماسئوكنن  رات أو عنَد حدوث الغش في ماسئوكنن ؟ تقع على عاتق جميع العاملين والدَّ الُمخدِّ
فات األنتقامية  مسئوولية الحذر والتَّدُخل واألبالغ عن جميع أشكال التَّمييز ، الُمعامالت الُمسيئة أو التَّصرُّ

رات أو عند حدوث الغش .  وتكون األبالغ عن طريق رفع تقرير تحريري الى الُمدير ٠، إستعمال المخدَّ
ئيس يقوم بإجراء تحقيق في األمر. ٠أو أقرب رئيس .  رورة يُ  ٠ألُمدير أو الرَّ تَّصل بدائرة عند الظَّ

ن جميع اإلجراءات واإلتِّصاالت وُيتابع من قبل المدير أو أقرب ٠الخدمات اإلجتماعية أو البوليس.  ُتدوَّ
  -رئيس . يمكُنك الحصول على إستمارة التَّدوين على العنوان التَّالي :

www.lindesberg.se 
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 ألمسؤولية والنَّشاطات

ة مجابھة التمييز والُمعاملة الُمھينة على جميع الھيئة العاملة في ما  سئوكنن أن تكون على علٍم تام بخطَّ
ب على  ولھم مسؤولية مشتركة لتجنُّب وقوع التمييز أو أيَّة معاملٍة ُمھينة أُخرى أَو األخذ بالثأر. ويتوجَّ

ئيس يضُمن للُمشار ال عند ظھور ھذه الحاالت . المدير أو الرَّ ف بشكل فعَّ كين في النَّشاطات الُكل التَّصرُّ
ِة وأن ُيعطى للُمشاركين فُرصة األبداء بأقتراحاتھم  الُمختلفة أن يكونوا على ِعلٍم بمحتويات الُخطَّ

بخصوص النَّشاطات الَّتي قد ُتساعد في تجنُّب التمييز والُمضايقات والُمعامالت الُمھينة بكرامة الشَّخص . 
يَّات معلوماتيَّة لَِنشر ھذه المعلومات الى ُطالَّبنا . ألُمدير أو وُكل وحدة إداريَّة مسؤولة عن تواجد روتين

ة وأن يكون الُمستخدمين على كفاءة مھنيَّة في ھذا المجال.  ئيس يكون مسؤوالً عن ُمتابعة الُخطَّ الرَّ
َقش ھذه ويتحمَّل مدير المؤسسة مسؤولية ظمان تواُجد األسئلة الَّتي تُخص الّراحة واالھانة دائماً وأن ُتنا

المواضيع عند لقاءات العمل واللقاءات الجماعية . والُمدير يكون مسؤوالً عن ُمتابعة الُخّطة عن طريق 
قييم العام لنشاطات  ِة سنوياً ضمن التَّ تين سنوياً . وُيجرى تقييم الُخطَّ لُجنة الطُّالب والَّتي ُتْعقد مرَّ

ةً  ة ُتنقَّح سنوياً مرَّ .  واحدة ماسئووكنن.الُخطَّ     




