
 زمانی تبعیض است کھ با دانش آموزبدتر از دیگران رفتار شود.
 ریذکر شده در ز ضیتبع یھا نھیرفتار شود ، و ضرر آن مربوط بھ زم گرانیاست کھ با دانش آموز بدتر از د یزمان ضیتبع

 است

جنسیتـ   

 ـقومیت

 ـدین ـ اعتقاد

 ـ ناتوانی 

 ـ گرایش جنسی

 ـ سن

تغییر جنسیتـ ھویت ـ یا بیان   

.کند یدانش آموز را نقض م تیثیکھ حاست  یمربوط بھ رفتار زیآم نیتوھ یو رفتارھا تیمعموالً آزار و اذ  

 

:شامل تواند یم  تیآزار و اذ  
فشار دادن) ای(ضربھ زدن  یکیزیفـ   

، لقب) نی، نفر دی(تھد یلفظـ   

، نوع نگاه کردن ، ترک ھمھ ھنگام ورود) سمی(استرال یروانـ   

)یاجتماع یاز رسانھ ھا امیکوتاه ، ، پ امیکوتاه ، پ امی، پ ریھا ، تصاو ادداشتی( ریمتن و تصاوـ   

 ـ آزار و سواستفاده جنسی

:تواند یم یجنس تیآزار و اذ  
یخدمات جنس یناخواستھ برا یدرخواست ھا ای شنھاداتیپـ   

ناخواستھ یتماس بدنـ   

یمورد شکل ظاھر ونظرات ناخواستھ جتسی درناخواستھ  یجنس یچشمک ھا ای، نگاه ھا  کنایاتـ   

شوخی ھای تحقیر آمیز در مورد جنسیتی دانس آموز بھ آن تعلق داردو  گرافیپورنو ری، تصاو یکلمات جنسـ   

 

 آزار و ازیت رفتاری است کھ بھ زمینھ ھای تبعیض مربوط می شود.

 رفتارھای توھین آمیز و زمینھ تبعیض موبوط بھ کسی نیست. 

ندهیچشم انداز آ  
.کند  ضیو تبع تیاحساس ، آزار و اذ دیکس نبا چیبھ ھمھ احترام گذاشتھ شود و ھ دیدر مدرسھ ما ، با  

2021-2020 یلیاھداف سال تحص  
 

:آزار و تبعیضگزیده از برنامھ و اقدامات متقابل و موثر در برابر آزار و اذیت،   



ببینند.آموزش سی را دموکرا یارزش ھا بایستیدانش آموزان  -  

ی سالمتی با پرستار مدرسھ.ـ گفتگو  

.ـ مکانھای آموزش و مکانھای آموزش خارج از مدرسھ باید از برنامھ مطلع شوند  

.ضـ آزار و اذیت وتبعی  

.ـ مبارزه با تخلفات از طرق شبکھ ھا  

. باید داشتھ باشند کھ برای برخورد برابر با آنھا در کارھا شرکت کنندـ ھمھ   

رفتار توھین آمیز با ارائھ مستند، پیگیری و ـ ھمھ باید تعامل داشتھ و بررسی کنند کھ آیا شخص تحت آزار و اذیت ، تبعیض و یا 
 ارزیابی می شود.

 ـ نطر سنجی ھا در مورد رضایت و امنیت ھر سال بھ طور مداوم انجام می شود.

ارمندان مورد بحث قرار خواھد گرفت.ـ نتایج نظر سنجی در گروه دانشجویان (دانش آموزان) و ک  

، تبعیض و یا سؤاستفاده قرار بگیرند، بھ کجا می توانند مراجعھ کنند.ـ دانش آموزان بایستی بدانند کھ صورت یا در معرض آزار   

 

 

 بیشتر بخوانید در : اقدامات مؤثر برای ترویج برابری و ھمچنین 

فتارھای تحقیر آمیزجلوگیری و مبارزه با تبعیض، آزار و اذیت و ر  

http:// www.filipstad.se / gy  
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