ﺗﺣﺻﯾل اﺟﺑﺎری در ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﯾﯾﮫ و ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﯾﯾﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻋﻘب اُﻓﺗﺎده

ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن از ﺳن  ۶ﺗﺎ  ۱۶ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ در ﺳوﯾدن ﺳﺎﮐن اﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد .در ﻗﺎﻧون ﻣﮑﺎﺗب اﯾن را ﺗﺣﺻﯾل
اﺟﺑﺎری ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﺗﺣﺻﯾل اﺟﺑﺎری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا از ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
ﺑﮕﯾرد.
ﺗﺣﺻﯾل اﺟﺑﺎری ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟
ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ در ﺳوﯾدن ﺳﺎﮐن اﺳﺗﻧد ،ازھﻣﺎن ﺳﺎل ﮐﮫ  ۶ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗﺣﺻﯾل اﺟﺑﺎری ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا از ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
ﺑﮕﯾرد .ھم ﭼﻧﺎن ،ﺗﺣﺻﯾل اﺟﺑﺎری ﯾﮏ ﻣﮑﻠﻔﯾت اﺳت ﺗﺎ در ﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺿر و اﺷﺗراک ﻧﻣود.
ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﺿر ﺑودن در ﻣﮑﺗب ﺗروﯾﺞ ﺷود ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ھﻣﮫ ﺷﺎﮔردان را
ھﻧﮕﺎم ﻏﯾرﺣﺎﺿری ﭘﯽ ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺎ از ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﻏﯾرﺣﺎﺿری ﻣﺗﻔرﻗﮫ ﺑﮫ ﻏﯾرﺣﺎﺿری طوﻻﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
ھرﻗدرﯾﮏ ﺷﺎﮔرد زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻏﯾرﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑرﮔﺷﺗﺎﻧﯾدن دوﺑﺎره وی ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﺷﮑل ﺗر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑﮫ ﻣﺳﻠﮫ ی ﻏﯾرﺣﺎﺿری ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود ،اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻏﯾرﺣﺎﺿری ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺷﮑل ﭘﯾﭼﯾده اﺳت ﯾﺎ ھم دﻻﯾل دﯾﮕر ﺑﺎﻋث ﻏﯾرﺣﺎﺿری ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺳوﻟﯾت ﻣﮑﺗب و ﺳرﭘرﺳت ھﺎ
ُ

ﻣﺳوﻟﯾت ﺳرﭘرﺳت ھﺎ
ُ

ﻣﺳوﻟﯾت روﺷن دارﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﮔرد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑرود و در
ﺑﮫ أﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﮑﺎﺗب ،ﺳرﭘرﺳت ھﺎ ﯾﮏ ُ
ﺗﺣﺻﯾل اﺷﺗراک ﮐﻧد .اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐودک را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداﺷت و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دﯾﮕر ﮐودک را ﺑﮫ
ﻣﺳوﻟﯾﺗﯽ ﻧﻣوده
ﻣﮑﺗب ﻧﻔرﺳﺗﺎد .اﮔر ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﮐودک را از ﻣﮑﺗب ﺑدون ﮐﺳب اﺟﺎزه ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرد وی ﺑﯽ ُ
اﺳت.

ﻣﺳوﻟﯾت ﻣﮑﺗب
ُ

ﻣﺳوﻟﯾت ﻣﮑﺗب اﯾن اﺳت ﺗﺎ ﮐﻧﺗرول ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﮔردان در ﻣﮑﺗب اﺳﺗﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺳرﭘرﺳت
ُ
ﮔزارش ﻏﯾﺎﺑت داده ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻣﮑﺗب ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫ ي ﺷﺎﮔرد ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷود ،ﺣﺗﯽ در زﻣﺎن ﻏﯾرﺣﺎﺿر طوﻻﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣرﯾﺿﯽ.
ﻣﺳوﻟﯾت ﻣﮑﺗب اﺳت ﺗﺎ ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل ﺷﺎﮔرد ﺗﺎٌﻣﯾن ﺷود .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد:
ُ
•
•
•
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ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻓوری دﻻﯾل ﻏﯾرﺣﺎﺿری داﻧش آﻣوز را ﺑرﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑدون درﻧظرداﺷت اﯾﻧﮑﮫ ﻏﯾﺎﺑت ﮔزارش ﺷده
وﯾﺎﻧﮫ.
ﺑﮫ ھدف اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎﮔرد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑرود و در ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾد در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت و ﺳﺎﯾر ادارات
در ﺑﺎره اﻗداﻣﺎت ﻣﺷﺧص ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﻗداﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﭘﯾﮕﯾری ﺷود و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺗﺻﺎﻣﯾم ﺟدﯾد ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن ﻣﮑﺗب ،ﺧﺎﻧﮫ و ﺳﺎﯾر ادارات ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود.
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ﮔزارش ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ و إداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﮔر ﺳرﭘرﺳت درﻓرﺳﺗﺎدن داﻧش آﻣوز ﮐﺎﺳﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺣﺎﺿری داﻧش آﻣوز ﺑﮭﺑودی ﺑوﺟود ﻧﯾﺎﯾد و ﯾﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ
ﺳطﺢ ﻏﯾرﺣﺎﺿری ﺑﺎﻻﺳت ،ﻣدﯾر ﻏﯾرﺣﺎﺿری داﻧش آﻣوز را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﮔزارش ﺧواھد ﻧﻣود .اﯾن ﻣورد
ﺑرﺳﯽ و ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .ھدف از ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻧﺳت ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﻣﮑﺗب اﻗداﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم داده و
ﻣﺳوﻟﯾت ﺧود ﻋﻣل ﮐرده اﺳت.
ﺳرﭘرﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ُ
ﻣدﯾر ﯾﮏ ﮔزارش اظﮭﺎر ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﮫ إدارات أﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اراﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد ،آﻧوﻗت اﯾن رﯾﺳﮏ وﺟود دارد ﮐﮫ داﻧش
آﻣوز ﺑﮫ دﻟﯾل ﻏﯾرﺣﺎﺿری و ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺧود ﻧرﺳد.

ﺧطر ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ )ﺣﮑم ﺟرﯾﻣﮫ(
ﻣﺳوﻟﯾت ﺧود ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎدن داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﻣﮑﺗب اﺳت ﻋﻣل ﻧﮑرده
اﮔرﻏﯾرﺣﺎﺿری ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺑﮫ ُ
ﻣﺳوﻟﯾت
اﺳت ،اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺷود ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑرای واﻟدﯾن دﺳﺗور ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ُ
ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺣﮑم ﺟرﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﻧرﻓﺗن داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎﯾد ﺟرﯾﻣﮫ ﭘرداﺧت
ﻧﻣﺎﯾد.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑرﺳﯽ در ﺑﺎره ی آﻣوزش اﺟﺑﺎری اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت و ﺷﺎﮔرد داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻧظر ﺧود را ﺑﯾﺎن
ﻧﻣﺎﯾﻧد .در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺳرﭘرﺳت ﺑرای ﻣﮑﺗب رﻓﺗن ﺷﺎﮔرد ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑرای وی ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﯾﮫ ﻣﯽ
ﮔردد .اﮔر ﺳرﭘرﺳت ﺳﭘس در ﻓرﺳﺗﺎدن ﮐودک ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ اش ﻋﻣل ﮐﻧد ،ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
در ﻣوارد ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت درﻓرﺳﺗﺎدن داﻧش آﻣوز ﺗوﺟﮫ ﻧﮑﻧد ،ﮐﻣون از دادﮔﺎه اداری درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﮑم ﺟرﯾﻣﮫ
ﺻﺎدر ﮐﻧد .در آﻧﺻورت دادﮔﺎه اداری ﻗﺿﯾﮫ را ﺑرﺳﯽ ﻧﻣوده و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ ﺳرﭘرﺳت ﺟرﯾﻣﮫ ﺑﭘردازد .اﯾن
دادﮔﺎه اداری اﺳت ﮐﮫ ﭘول را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
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