ایجاد مدارس امن و پذیرا:
اطالعات مربوط به قانون مدارس پذیرا برای والدین (الیحه )13
می دانیم که یک مدرسه امن ،فراگیر و پذیرا یک عامل اساسی برای موفقیت و
تندرستی دانش آموز است

به همین دلیل است که دولت الیحه  ،13قانون مدارس پذیرا ،را ارائه کرده است.
این الیحه اکنون به عنوان قانون به تصویب رسیده است.

●

●

الیحه  13چیست؟
به موجب الیحه  13هیأت های مدارس ملزم هستند از رفتار نامناسب و
نامحترمانه بین دانش آموزان در مدارس ما پیشگیری کرده و به آن رسیدگی
کنند .این رفتارها شامل زورگویی ،تبعیض و آزار و اذیت هستند .قانون جدید
تصریح می کند که اینگونه رفتارها در مدارس ما غیر قابل قبول هستند .این
قانون احترام و درک متقابل بین تمام دانش آموزان را صرف نظر از نژاد،
جنسیت ،گرایش جنسی ،معلولیت یا هر عامل دیگری ،ترویج می کند.

آیا الیحه  13نقش مدیران را تغییر می دهد؟
●

چگونه الیحه  13به مدارس و هیأت ها در پیشگیری و رسیدگی به رفتار
نامناسب ،شامل زورگویی کمک می کند؟
این قانون براساس کارهایی است که پیش از این هم از سوی مدارس و هیأت ها
انجام شده است .الیحه  13هیأت ها را ملزم می کند تا:
●

●

در مورد انضباط مترقی ،پیشگیری و مداخله در موارد زورگویی ،و آموزش
برابر و فراگیر سیاستهایی را اتخاذ نمایند.

چگونه الیحه  13از هیأت و مدارس برای درگیر کردن والدین ،دانش
آموزان و کارکنان و کسانی که در این جریان ذینفع هستند ،حمایت می کند؟
این الیحه به والدین کمک می کند تا بیشتر درباره حمایتی که در دسترس
فرزندان آنها از طریق مدرسه قرار می گیرد و تالشهای مدرسه برای ایجاد یک
محیط مثبت ،اطالع کسب کنند.
هیأت ها ملزم هستند تا:
●

●
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این الیحه به مدیران مسئولیتهای جدید و ویژه ای می دهد .آنها اکنون ملزم
هستند تا:
❍ هر رخدادی ،از جمله زورگویی را که از سوی یکی از کارمندان هیأت
گزارش می شود و می تواند منجر به تعلیق یا اخراج یک دانش آموز شود
را مورد تحقیق قرار دهند.
❍ وقتی که رفتار دانش آموزان می تواند منجر به تعلیق یا اخراج آنها شود،
به والدین/سرپرست دانش آموزانی که به دانش آموز دیگری آسیب رسانده
اند ،اطالع رسانی نمایند .همچنین از والدین به منظور بحث و بررسی
درباره حمایتهایی که از فرزند آنها به عمل خواهد آمد ،دعوت کنند.
❍ دعوت از والدین/سرپرست دانش آموزانی که در رخداد مزبور دچار
آسیب شده ،به منظور بحث و بررسی حمایتهایی که از فرزند آنها به عمل
خواهد آمد .مدیران قبالً هم ملزم به اطالع دادن به والدین بودند.
❍ با آموزگاران و در صورت مصداق ،با سایر کارکنان هیأت ،که رخدادی
را گزارش کرده اند که می تواند منجر به تعلیق یا اخراج یک دانش آموز
شود ،ارتباط برقرار کنید .مدیران ملزم هستند تا آنها را از نتایج تحقیقات
خود در مورد آن رخداد مطلع کنند.

روندی برای والدینی که در مورد حمایتی که از فرزند آنها به عمل می آید
نگرانی دارند تعیین کنند.
روشی که به دانش آموزان ،والدین و دیگران اجازه می دهد تا با اطمینان
موارد زورگویی را گزارش کنند توسعه دهند.
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پیامدهای شدیدتری را برای دانش آموزانی که به دیگران زورگویی می کنند
در نظر بگیرند .این پیامدها می تواند شامل تعلیق و در نظر گرفتن اخراج
باشد اگر:
❍ دانش آموز پیش از این به خاطر زورگویی معلق شده و حضور او در
مدرسه یک خطر غیر قابل قبول برای ایمنی دیگران به وجود می آورد ،یا
❍ انگیزه زورگویی تعصب ،پیشداوری یا تنفر بوده است.
قانون آموزش و پرورش پیش از این مستلزم حمایت از دانش آموزان معلق یا
اخراج شده بوده است:
❍ اگر دانش آموزان اخراج شده یا به صورت دراز مدت به حال تعلیق
درآمده باشند (بیش از پنج روز تحصیلی) ،براساس برنامه تعلیق/اخراج
آنها حمایت آموزشی/غیرآموزشی دریافت خواهند کرد .دانش آموزانی که
تا مدت پنج روز تحصیلی معلق می شوند یک بسته تکلیف خانگی دریافت
می کنند.

ارائه آموزش و اطالعات برای آموزگاران و دیگر کارکنان مدرسه به
صورت ساالنه درباره پیشگیری از زورگویی و ترویج محیطی مثبت در
مدرسه.
شامل اهدافی برای ایجاد یک محیط مثبت در مدرسه و پیشگیری از
زورگویی در طرحهای چند ساله خود و در دسترس قرار دادن این طرحها
برای عموم می باشد.

●

●

محیط مدرسه ،کارکنان ،دانش آموزان و والدین را حداقل دو سال یک بار
بررسی کنند.
فرصتهای بیشتری به والدین برای فراگرفتن موارد مربوط به ایمنی دانش
آموز و محیط مدرسه ارائه دهند.

الیحه  13چگونه از دانش آموزان حمایت می کند؟

الیحه  13بخشی از یک طرح اقدام فراگیر است
این قانون براساس آموزش برابر و فراگیر و راهبرد مدارس امن تثبیت شده
است .این قانون بخشی از یک طرح اقدام بزرگتر است که شامل:
●

الزامات الیحه  13عبارت است از:
●

●

●

●

مدارس باید از دانش آموزانی که درگیر رفتار نامناسب شده یا تحت تأثیر
رفتار نامناسب قرار گرفته اند ،حمایت کنند.
مدارس باید برنامه ها ،دخالت ها یا حمایتهای دیگری را از قربانیان و
زورگویان ،و کسانی که شاهد ماجرا بوده اند را فراهم کنند.
مدارس باید راههایی را برای دانش آموزان فراهم کنند که آنها بتوانند موارد
زورگویی را با اطمینان گزارش کنند.
هیأت ها و مدارس به دانش آموزان اجازه بدهند تا در مدارس گروههایی را
به منظور آگاهی رسانی و درک تمام دانش آموزان از عناوین زیر ،تشکیل
دهند:
❍ ضد نژاد پرستی؛
❍ افراد دارای معلولیت؛
❍ برابری جنسیتی؛
❍ گرایش جنسی وهویت جنسیتی این گروهها می تواند شامل ائتالف
همجنسگرایان -غیرهمجنسگرایان ( )GSAها باشد.

هیأت ها و مدیران قادر نخواهند بود از کاربرد نام  GSAیا نام دیگری که دانش
آموزان برای اینگونه گروهها انتخاب می کنند ،جلوگیری کنند.
دانش آموزان ممکن است براساس نیازهای مدرسه خود ،انواع دیگری از
گروهها را تشکیل بدهند.
●

نام گروهی که دانش آموزان رهبری آن را به عهده دارند باید به ترویج محیط
مثبت در مدرسه که فراگیر بوده و برای تمام دانش آموزان پذیرا باشد ،کمک
کند.

چگونه الیحه  13از سازمانهایی که در مدارس دولتی مکانی را اجاره کرده
اند ،حمایت می کند؟
الیحه  13اشخاص ثالث ،مانند لیگ های ورزشی و گروههای اجتماعی را ملزم
می کند تا از معیارهای رفتاری سازگار با نظام نامه اخالقی استانی در مواقعی
که از مکانی در مدارس دولتی استفاده می کنند ،پیروی نمایند .این نظام نامه
تضمین می کند که با کلیه اعضای جامعه مدرسه با احترام و در خور شأن رفتار
می شود و سالهای سال است که اجرا شده است.

چگونه "رهیافت کلی مدرسه" مدارس را به مکان بهتری برای یادگیری
تبدیل می کند؟
ایجاد یک محیط مثبت و فراگیر در مدرسه مستلزم یک "رهیافت کلی مدرسه"
است که براساس روابط سالم و محترمانه در کل مدرسه و اجتماع برقرار شده
است.
مدارس ایمن ،فراگیر و پذیرا از دانش آموزان حمایت می کند تا آنها بهترین
سعی و تالش خود را در کالس درس و فراتر از آن به کار گیرند .همه در
دستیابی به محیط ایمن ،فراگیر و پذیرا مدارس دارای نقش است ،از جمله دولت،
هیأت های مدارس ،کارکنان مدرسه ،والدین ،دانش آموزان و اعضای جامعه.
با یکدیگر می توانیم محیط مثبتی را در مدارس ایجاد کنیم که به یادگیری ،رشد
و پیشرفت تمام دانش آموزان کمک بکند.

●

●

●

معرفی مددکاران بهداشت روانی بیشتر در مدارس و خدمات مشاوره ای
ویدئویی گسترده همراه با یک روانشناس کودکان در جوامع روستایی و
دورافتاده.
یافتن راههایی برای گنجاندن اصول آموزشی برابر و فراگیر بیشتر و
راهبردهای پیشگیری از زورگویی در کل برنامه درسی براساس توصیه
های شورای برنامه ریزی درسی انتاریو.
راه اندازی یک پویش آگاهی رسانی عمومی به منظور برجسته کردن این
موضوع که تمام مردم انتاریو در پیشگیری از زورگویی نقش دارند.
ایجاد یک گروه کارشناسی مدارس پذیرا به منظور ارائه توصیه در مورد
منابع و روشهایی که بر رهیافت کل مدرسه متمرکز است ،از جمله پیشگیری
و دخالت در زورگویی.

پرسشهای بیشتری دارید؟
والدین می توانند اطالعات بیشتری را به صورت آنالین در مورد:
●

طرح اقدام انتاریو برای مدارس پذیرا در وبگاه
 www.ontario.ca/acceptingschoolsبیابند

●

راهبرد مدارس امن در
www.ontario.ca/acceptingschools

●

راهبرد آموزش برابر و فراگیر در
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html

●

نظام نامه اخالقی استانی در
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/standards.html

