J
برای راحتی خودتان به نکات
زیر توجه کنید
اتاقھای مدرسه باید در وضعیت خوبی نگھداری شوند.
به ھمین دلیل خواھشمندیم مراقب وسایل وچیدمان
اتاقھا باشید .محل آموزش و کار خود وھمچنین
دستشویی را ھامنگونه که خودتان دوست دارید با آنھا
روبرو شوید ،متیز و مرتب نگه دارید .به دستشوییھای
زنانه و مردانه توجه کنید .

به مدرسه عالی آموزش بزرگساالن
خوش آمدید !

ھمه انسانھا با
ھم برابرند
آموزش در مدرسه عالی آموزش بزرگساالن جھت گیری
سیاسی ،مذھبی یا ایدئولوژیک ندارد .با ھمه رشکت
کنندگان به صورت برابر رفتار می شود .در این مکان
جایی برای نابرابری به دالیل سیاسی ،مذھبی-فرھنگی
یا ایدئولوژیک وجود ندارد .برای آنکه چنین آموزشی
درکنار یکدیگر ممکن شود ،بایسته است افرادی که در
این مکان آموزش می بینند ارزش یکدیگر را دانسته و به
عنوان انسان به ھم احرتام بگذارند .

پرھیز از خشونت و
آمادگی برای پذیرش مطالب نو
آموخنت و یادگیری به معنای طرح پرسش ھای جدید
است .پذیرش مطالب نو درباره باورھا ،فرھنگھا،
مذاهب گوناگون و شیوه ھای متفاوت زندگی ،سبب
ایجاد فضایی مثبت و خوشایند برای یادگیری می شود.
داشنت لحن دوستانه و محرتمانه در کالس ،به گفتگو و
درک متقابل یاری می رساند .خشونت و تھدید خشونت
آمیز در این مدرسه جایی ندارد .

رشکت کنندگان

مدرسه عالی آموزش بزرگساالن ،محلی
است برای آموزش و دیدار یکدیگر ،که در آن
به روی ھمه باز است .افرادی ازھمه سطوح
اجتامعی ،از همه گروھھای سنی ،ازکشورھا و
فرھنگھای گوناگون ،با باورھای متفاوت در این
مکان گرد ھم می آیند .این مدرسه به ھمه این
افراد خوشامد می گوید .در راستای تحقق این
امر ،مدرسه عالی آموزش بزرگساالن،
مقرراتی وضع منوده که رعایت آنھا
برای ھمه الزامی است .
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در کالسھای مدرسه عالی آموزش بزرگساالن ،زن و مرد،
پیر و جوان ،افرادی از کشورھا و فرھنگھای گوناگون،
ناتوانان جسمی و افراد تندرست آموزش می بینند .ھمه
این افراد از شأن و منزلت یکسانی برخوردارند و دارای
حق آموزش یکسان ،داشنت باور مستقل ،حق آزدی
اندیشه و ابراز آزادانه آن ھستند .

این نکات به همه ما مربوط
میشود !

آموزگاران و ھمکاران
آموزگاران مدرسه عالی آموزش بزرگساالن چه زن و چه
مرد ،دارای مدارج علمی ھستند و از لحاظ علمی و
شخصیتی در سطح باالیی قرار دارند .بایسته است به
نظر آنھا وھمچنین به نظر ھمه ھمکاران مدرسه ،فرای
جنسیت ،سن و ملیت آنھا احرتام گذاشته شود .

مقررات رشکت در کالسھا
احرتام به گروه آموزشی و ھمکاران
بایسته است که به نظر آموزگاران و ھمکاران فرای جنسیت،
سن ،و ملیت آنھا احرتام گذاشته شود .

پرھیز از نابرابری
با ھمه انسانھا باید به صورت برابر رفتار کرد بدون توجه به :
∙ جنسیت
∙ سن
∙ گرایش جنسی
∙ ناتوانی جسمی
∙ ملیت
∙ قومیت

پرھیز از مواد مخدر

∙ رنگ پوست
∙ زبان
∙ رسزمین و تبار
∙ باور
∙ عقاید مذھبی یا سیاسی

سخنان جنسیتی ،نژادپرستانه ،ضد ھمجنسگرایی یا ھر گونه سخن و رفتار تبعیض
آمیز غیر مجاز ھستند .آزار دیگران چه زن و چه مرد ممنوع است .

مرصف نوشابه ھای الکلی ،کشیدن سیگار و مواد
مخدر ممنوع ھستند .

پرھیز از رس و صدا

پرھیز از خشونت

تلفن ھمراه خود را در کالس روی بی صدا
تنظیم کنید .

رعایت نکردن این مقررات می تواند
به ممنوعیت رشکت در کالس و ورود
به ساختامن مدرسه بیانجامد .اگر
درمتوقف شدن کالس ،خود رشکت
کننده مقرص باشد ،مبلغ پرداخت
شده پس داده نخواھد شد .

پرھیز از سخنان
آزاردھنده مذھبی
ارتکاب ھر گونه عمل
مذھبی که سبب آزردگی در کالس
شود ممنوع است .
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ھر گونه خشونت یا تھدید خشونت
آمیز ممنوع است .

