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ارزش های اساسی  ،قواعد و قوانين مکاتب


ﮐﻠﮕﯽ نفرا ﮐه درمکاتب فعاليت دارند بايد طبق اين برنامه درسﯽ و قوانين مکاتب به ارزشهای اساسﯽ و پايه ای احترام
گذاشته و طبق آن رفتار ﮐرده و در عين حال از آنچه بر خﻼف آن است دوری ﮐنند )ماده (١١
اين به معنای آن است که مکتب بايد در جهت ارزشهای دموکراسی که در قوانين اساسی نهفته است فعاليت کند.



در تبصره  ٨قانون ممنوعيت تبعيض نژادی )  (٢٠٠٨:۵۶٧قواعد مشخصﯽ برای پيشﮕيری از تبعيض نژادی و
همچنان تشويق به برابری و يک رنﮕﯽ و داشتن امکانات برابر در تحصيﻼت بدون در نظر گرفتن جنسيت  ،هويت
جنسﯽ يا اعتقاد به داشتن يک نوع جنسيت  ،قوميت  ،مذهب  ،معﻠوليت  ،سن  ،يا اعتقادات ديﮕر در قانون
) (٢٠١۴:٩۶٠وجود دارد.
اين به معنای آن است که قوانين برای همه بچه ها و دخترها  ،مردها و زنها بدون در نظر گرفتن جنسيت  ،هويت
جنسی يا اعتقاد به داشتن يک نوع جنسيت  ،قوميت  ،مذهب  ،معلوليت  ،سن  ،يا اعتقادات ديگر برابر و يکسان
است.



تبصره  , ۶در مکاتب يا ﮐودﮐستان های دولتﯽ هيچﮕونه تبﻠيغات مذهبﯽ نبايد وجود داشته باشد يا به شکل پنهانﯽ در
دروس گنجانيده شود.
همه مکاتب و کودکستان های هدمورا که تحت نظر شهروالی هدمورا ميباشند دولتی به شمار رفته و هيچگونه
تبليغات مذهبی در آنجا صورت نميگيرد .طبق قوانين مراسم ﭘايان سال تحصيلی ميتواند در کليسا انجام شود اما
بدور از هرگونه دعا خوانی يا ديگر کارهای مذهبی.



در صورت آگاهﯽ از تبعيض يا رفتار ناشايست نفر بايد آنرا در اسرع وقت به رئيس يا مدير مکتب يا ﮐودﮐستان
اطﻼع داد .
اين به معنای آن است که رئيس يا مدير مکتب يا کودکستان بايد به نوبه خود در اسرع وقت اين مسئله را بررسی
کرده و به هيأت معارف اطﻼع دهد .



هر مکتبی تعدادی قوانين انضباطی دارد که سالی يکبار آنها را با متعلم های همان مکاتب مرور ميکند ،در آخر مدير
مکتب است که روی آن قوانين فيصله گيری کرده و آنها را به اجرا ميگذارد .



تبصره  , ۶مدير مکتب يا يکﯽ از استادها اجازه دارند در اسرع وقت عکسالعمل ﻻزمه را برای بوجود آوردن امنيت و
آرامش در مکتب برای آسايش متعﻠمين در مقابل يک متعﻠم ﮐه رفتارش مزاحم ديﮕر متعﻠمين است نشان دهند.
)قوانين مکاتب(
اين به معنای آن است که آن متعلم را از صنف درسی کشيده ميتوان اخراج کرد و اشياء متفرقه او را ضبط نمود .
اين متعلم را بعد از تماس با والدين ميتوان از مکتب به خانه فرستاد و يا بعد از بررسی او را موقتا ً به مکتب ديگری
تبديل کرد.



طبق قانون مکاتب همکاری خانه و مکتب برای بهبودی وضع متعلم بسيار مهم است  .اولياء مکتب بايد به والدين و
نظرهايشان احترام بگذارند اما درقوانين مکتب و برنامه درسی نميتواند تاثيری گذاشته يا استثنا قائل شود.
برای سرﭘيچی از اين قوانين يا برنامه تحصيلی بايد دﻻيل بخصوصی وجود داشته باشد.
برای متعلم هايی که معلوليت جسمانی داشته باشند ميتواند قوانين اﻻحده وجود داشته بوده باشد .



آنچه ﭘر رنگ مکتوب شده است توضيحات در مورد قوانين يا ﭘﻼن تحصيلی است.

