 2019ﯾﮑم ﻧواﻣﺑر
اوﻣﻧﯾﺎ  ،اﻧﺟﻣن آﻣوزﺷﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳﭘو

ﻗواﻧﯾن اﻧﺿﺑﺎطﯽ Omnia

ﻣﻘررات اﻧظﺑﺎطﯽ ﺣﺎوی ﺣﻘوق و ﺗﻌﮭدات داﻧش آﻣوز ،ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ روز آﻣوزش ﺳتٕ.ھدف اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ارﺗﻘﺎء
ﯾﺎدﮔﯾری در دﺳﺗرﺳﯽ و اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری اﯾﻣن و راﺣت ﺑرای داﻧش آﻣوزان ،ﻓراﮔﯾران  ،ﮐﺎرآﻣوزان و ﮐﺎرﻣﻧدان
و ﭘرﺳﻧل  Omniaﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﻗواﻧﯾن در ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط و ﺳﺎﯾر ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻣرﺗﺑط درﺳﯽ  Omniaﮐﺎرﺑرد
دارد .اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﺎﯾد در روﯾدادھﺎی ﺧودی و ﺳﺎﯾر اﺟﻼﺳﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز ﻧﻣﺎﯾﻧده  Omniaاﺳت  ،اﻋﻣﺎل ﺷود .در ﻗواﻧﯾن
 ،از اﺻطﻼح داﻧش آﻣوز ﺑرای ھﻣﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن  ،ﻓراﮔﯾران  ،ﮐﺎرآﻣوزان و ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ﺟواﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود.

.1

ﻣﺣﯾط ﯾﺎدﮔﯾری و آﻣوزﺷﯽ راﺣت و اﯾﻣن

داﻧش آﻣوزان ﺣﻖ دارﻧد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط درﺳﯽ ﯾﺎ آﻣوزﺷﯽ اﯾﻣن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻣﻧﺑﺎ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب وظﯾﻔﮫ اطﻣﯾﻧﺎن از
ﺳﻼﻣﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ داﻧش آﻣوزان را ﺑر ﻋﮭده دارد

.داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد ﺑﺎ رﻓﺗﺎر و ﮐردار ﺧود ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﻣﺛﺑت را ﺣﻔظ و ﺗروﯾﺞ ﮐﻧد .
.ھر ﻧوع ﺧﺷوﻧت روﺣﯽ و ﺟﺳﻣﯽ  ،زورﮔوﯾﯽ و آزار و اذﯾت ﻣﻣﻧوع اﺳت .
ﺑﺎ آزار و اذﯾت ﺷدﯾدا ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﺷود .
.داﻧش آﻣوز ھم ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود وظﯾﻔﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ و ﻧظﺎﻓت ﻣﺣل و ﺣﯾﺎط را ﺑر ﻋﮭده دارد
در اﻣﻧﯾﺎ دورﺑﯾن ﺿﺑط و ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﮑﻧد.
.

داﻧش آﻣوز ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ وﯾژه ﺳﺎﯾت و ﺑﺧش ﺧﺎص آﺷﻧﺎ ﮐﻧد  ،و از آﻧﮭﺎ و
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘﯾروی ﮐﻧد.
·
در ھﻧﮕﺎم ﮐﻼس و ﮐﺎر  ،داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻣﻧظم و ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﺳب و ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ را ﺑﭘوﺷد .ﺑﮫ دﻻﯾل
اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐرد ﮐﮫ ﭘوﺷﺎک ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯾر ﻧﮑﻧد و ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺧطر ﺑرای ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران ﻧﺷود.
 ..در ﻣﺣل ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﺎر ﺑﺎﯾد از ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﮐﺎر ﭘﯾروی ﮐرد

داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﺷﻐل ﻣورد ﻧظرش ﻟﺑﺎس ﺑﭘوﺷﺎﻧد و ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻘررات ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای.ﮐﺎرھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد
داﻧش آﻣوز ﻣوظف اﺳت از ھرﮔوﻧﮫ ﻧﻘص و اﺷﮑﺎل در

·

وﺳﺎﯾل آﻣوزﺷﯽ و ﯾﺎ اﻣﻼک و ھﻣﭼﻧﯾن در زﻣﯾﻧﮫ اﯾﻣﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اطﻼع دھد
داﻧش آﻣوز ﻣوظف درک ﮐردن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن اطﻼﻋﺎت
.ﺣﺳﺎس و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣﯾطﮭﺎی ﯾﺎدﮔﯾری و ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ و ﻋﺑورو ﻣرور وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ Omnia

·

ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺧﺎص آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری و ھﻧﮕﺎم ﺑرﺧورد ﺑﺎ  Omniaﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد .داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد در ﻣؤﺳﺳﮫ
آﻣوزﺷﯽ  ،در دﻓﺗر ﻣطﺎﻟﻌﮫ  ،ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ داﻧﺷﺟوﯾﯽ
در ھﻧﮕﺎم ﭘرداﺧت(  ،ھﻧﮕﺎم ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن  ،در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی آزﻣون و ارزﯾﺎﺑﯽ و در ﺣﻣﺎﯾت از داﻧش آﻣوزان ﺑرای
اطﻣﯾﻧﺎن از ھوﯾت  ،ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت در  Omniaﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺿﻣﯾن
ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﮐﺎر اﯾﻣن ﺑرای ھﻣﮫ اﺳت  ،و ھدف آن ﻣﺣدود ﮐردن آزادی ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت.
·
ﺷراﯾط ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾﻣن و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ در ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن ﻓراھم ﻣﯽ
آورد ﮐﮫ در آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن روش ﮐﺎر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗدرﯾس  ،ﺧطری ﺑرای اﻣﻧﯾت داﻧش آﻣوز ﯾﺎ
.دﯾﮕران در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود
). (www.omnia.fiاﻣﻧﯾﺎ ﺗداﺑﯾری ﺑرای ارﺗﻘﺎء ﺻﻠﺢ داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از زورﮔوﯾﯽ و آزار و اذﯾت دارد

 (www.omnia.fi).اوﻣﻧﯾﺎ ﺗداﺑﯾری ﺑرای ﻗﺎﻧون ﺑراﺑری و ﺑرﺧورد ﯾﮑﺳﺎن و ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن دارد

2.ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن  ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎس و دﯾﮕر ﻣواد ﻣﺳت آور
 Omniaﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑدون دود ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﺳﺗﻌﻣﺎل و ﺗﮭﯾﮫ و اﺳﺗﻔﺎده ﮐردن از دﺧﺎﻧﯾﺎت )از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﯾﮕﺎر اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ( در ﻣﺣوطﮫ
.و ﺣﯾﺎط ﻣﻣﻧوع اﺳت) L765 / 94و . (L639 / 76
.واردات  ،ﻧﮕﮭداری  ،ﻗﺎﭼﺎق و ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﺳﻣوم و ﻣواد ﻣﺧدر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر وﺟود آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت
(L1143 / 1994 ، L1289 / 1993 ، L1304 / 1993).
) Omnia (www.omnia.fiدﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎ و ﺗداﺑﯾر در ﻣورد ﻧﺣوه ﻣﺗوﻗف ﮐردن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣﺧدر دارد

3.

 .ﻗواﻧﯾن دﯾﮕر

آوردن ھر ﻧوع ﻣواد ﯾﺎ اﺟﺳﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗن آن ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾﻣﻧﯽ ﺷﺧص ﯾﺎ
دﯾﮕری را ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﺎﻧدازد ،ﺑﺎﻋث ﺻدﻣﮫ زدن ﺑﮫ اﻣوال دﯾﮕران ﺷود و ﺑرای ﻧﮕﮭداری آن دﻟﯾل ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد..
.ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻداﻗت و ﺑدون ﺗﻘﻠب ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  ،در اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﻧد اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

·

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗوﺳط داﻧش آﻣوزان و ﮐﺎرآﻣوزان  ،ﻗواﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎﺟداﮔﺎﻧﮫ
.اراﺋﮫ ﺷده اﺳت)(www.omnia.fi
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﺎی ھﻣراه و ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ,ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺿﺑط ﺻدا در ﻣواﻗﻊ درﺳﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺟوز ﻣﻌﻠم
.ﻣرﺑوطﮫ دارد
ﻧﺷر و ﭘﺧش ﻋﮑﺳﮭﺎ و وﯾدﯾوھﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﺟﻠﺳﺎت و ﻣﺣوطﮫ اﻣﻧﯾﺎ ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺟﺎزه ﺷﺧص ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷده
 .دارد  .ﻓرم اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ و اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗوان از ﺳﺎﯾت زﯾر ﺑدﺳت ورد
)(www.omnia.fi
 Omniaھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ھر ﮔوﻧﮫ وﺳﺎﯾل ﺟﺎ ﻣﺎﻧده و ﻓراﻣوش ﺷده در ﻣﺣل ﻧدارد
اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺗﺟﺎری در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗدرﯾﺳﯽ و در ﻣﺣل Omnia
ﺑﮫ ﻣﺟوز اﻧﺟﺎم اﻣور ﺗﺟﺎری ﻧﯾﺎز اﺳت، .

·

 . 4ﻣﺷﺎرﮐت در ﻓراﯾﻧد درﺳﯽ
از ﺟﻣﻠﮫ  ،دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﺳﺎﻻن  ،دوره ھﺎی آﻣوزش راﯾﮕﺎن و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی  Omniaاﯾن ﺑﺧش ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان
.ﮐﺎرﮔری ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺟواﻧﺎن ﻣﯽ ﺷود
.

.داﻧش آﻣوزان ﺣﻖ دارﻧد طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ آﻣوزش و راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد

·

. Omniaﻣﺳﺋول ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آﻣوزش و ﭘرورش ﻣطﺎﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ و ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ اﺳت .
داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد وظﺎﯾف ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺳؤوﻻﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھد و ﺑﺎ اﺑزار و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻧﺎﺳب طﺑﻖ دﺳﺗور ﻣﻌﻠم  ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای
وﺿﻌﯾت ﺗدرﯾس را ﻓراھم ﮐﻧد.
داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود در ﺗدرﯾس ﺷرﮐت ﮐﻧد  ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ وی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد  /ﺑﮫ
.رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ﺻﻼﺣﯾت ﺧود داده ﺷود  ،ﯾﺎ اﮔر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﻧﺣراف وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

·

در دوره ﯾﺎدﮔﯾری در ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر  ،داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ رﺳﯾده
.اﺳت  ،دﻧﺑﺎل ﮐﻧد

·

در ﺻورت ﻋدم ﺣﺿور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر  ،داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد ﻓورا ً ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﮔروه را ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد .ﮔواھﯽ
.ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻏﯾﺑت ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ روز ﯾﺎ در ﺻورت درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﺷود

·

.ﻏﯾﺑﺗﮭﺎی اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﮫ از ﻗﺑل ﻣﺷﺧص

ﺷده اﺳت ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط داﻧﺷﺟو ﺗواﻓﻖ و ﻣذاﮐره ﺷود

·

·
ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﻋﺗﻘﺎدات ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺑﺎورھﺎ  /ارزﺷﮭﺎ  /اﺧﻼق  ،ﺑرای داﻧش آﻣوز اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻐل ﯾﺎ
ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺣﺻﯾل وﺟود ﻧدارد .ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت در اوﻟوﯾت اﺳت .داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺷراﯾط ﮐﺎری زﯾر طﺑﻖ آﻧﭼﮫ
:ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻣوزش ھر داﻧش آﻣوز ﻻزم اﺳت آﻣﺎده ﺷود
 ،ﺑرﺧورد ﺣرﻓﮫ ای و ﻣراﻗﺑت از اﻓراد ﺑﺎ ﻣذھب  ،ﺟﻧﺳﯾت  ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ  ،ﻣﻠﯾت ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺧﺗﻠف
؛دﺳت زدن ﺑﮫ ﻏذا و ﺳرو ﮐردن ﻏذا ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر  /ﻣﺷﺗری

·

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی دﻗﯾﻖ ﺗر درﺑﺎره ﻣﺷﺎرﮐت در ﺗدرﯾس و ﻣطﺎﻟﻌﺎت در
. www.omnia.fi/studentsﻣوﺟود اﺳت

·

5ﺑررﺳﯽ ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ و رﻋﺎﯾت ﻧﮑردن ﻗواﻧﯾن

داﻧش آﻣوزان در درﺟﮫ اول از طرﯾﻖ ﺑﺣث و ﻣﺷﺎوره راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای اﺗﻣﺎم ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .ﻏﯾﺑت داﻧﺷﺟوﯾﯽ و دادﺧواھﯽ ﺟزﺋﯽ در درﺟﮫ اول ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت ﺗﯾم  ،ﻣدﯾر آﻣوزش و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺻﻧﻌت ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﺻورت ﻟزوم  ،ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺗﺧﺻص ﭼﻧد رﺷﺗﮫ ای در زﻣﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑت از داﻧش آﻣوزان ﺑرای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﯾﺎ ﮔروھﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺑل از ﺗﺻﻣﯾم اﻧﺿﺑﺎطﯽ  ،ﺑﺎ داﻧﺷﺟو ﻣﺷورت ﻣﯽ ﺷود و
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی . Omniaﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻻزم ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﻣﮭم اﺳت
 Omnia ،دﻗﯾﻖ ﺗری درﺑﺎره اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ و روﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺗدوﯾن ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺑﺧش ﺑرای ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان
از ﺟﻣﻠﮫ  ،در ﺻورت ﻟزوم  ،دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﺳﺎﻻن  ،دوره ھﺎی آﻣوزش راﯾﮕﺎن و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
.ﺟواﻧﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود

.ﻣﻌﻠم ,ﺣﺿور  /وﻋدم ﺣﺿور و ﺗﺎﺧﯾر داﻧش آﻣوز را در ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت داﻧش آﻣوز ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد

·
·

اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ  /ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ داﻧش آﻣوز را ﺑرای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده درس ﯾﺎ روز ﮐﺎری ﺑﮫ دﻟﯾل آزار و
.اذﯾت ﯾﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز از درس ﺧﺎرج ﮐﻧد
.ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﺷﻔﺎھﯽ را ﺑﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻘض ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺑدھد
.روش ﺻدور ﻣﺷﺎھدات ﺷﻔﺎھﯽ دوم ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺷﻔﺎھﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود

·

·

اﮔر ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺑﻌد از ھﺷدارھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑودن ﻣﺎھﯾت ﺗﺧﻠف اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ،
.رﺋﯾس ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ھﺷدار ﮐﺗﺑﯽ ﺑدھد

·

·
ﻣدﯾر آﻣوزش ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷرﻛت داﻧش آﻣوز در ﺗدرﯾس ﺣداﻛﺛر ﺗﺎ ﺳﮫ روز ﮐﺎری ﺧودداری ﮐﻧد در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺧطر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ اﯾﻣﻧﯽ دﯾﮕران ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز ﺗوﺳط داﻧش آﻣوز ﺑﮫ
.ﺧطر ﺑﯾﻔﺗد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی اﺧﻼل آﻣﯾز داﻧش آﻣوز ﺑﮫ طور ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﻣﺧﺗل ﺷود
رﺋﯾس آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﯾد داﻧﺷﺟوی اﺳﺗﻌﻔﺎ دھد ﮐﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻧرﺳﺎﻧده ﯾﺎ
.ﺑدون دﻟﯾل ﻣﻌﺗﺑر ﺑدون اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﻏﺎﯾب ﺑﺎﺷد  ،در ﻧظر ﺑﮕﯾرد و ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ وی ﻗﺻد اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل را ﻧدارد
.ﻣدﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧﺷﺟو را ﺑرای ﻣدت ﺣداﮐﺛر ﺳﮫ ﻣﺎه ﻋزل ﮐﻧد

·

.آژاﻧس اﺟرای ﻗﺎﻧون داﻧﺷﺟو ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧﺷﺟو را ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧراج ﮐﻧد

·

·

ن
ﻗﺎﻧﻮی
ﻏ�
اﺷ�ﺎء و ﻣﻮاد ی

·

در طول روز ﮐﺎری  ،ﻣدﯾر اﺻﻠﯽ  /ﻣدﯾر ﻣﻧطﻘﮫ  /ﻣدﯾر آﻣوزش و ﭘرورش  /ﺳرﭘرﺳت ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﻌﻠم ﻣﯽ
.ﺗواﻧﻧد ﻣوﺿوع ﯾﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻣوﺿوع را از داﻧش آﻣوز ﺑﮕﯾرﻧد

ﻣدﯾر اﺻﻠﯽ  /رﺋﯾس ﺻﻧﻌت  /ﻣدﯾر آﻣوزش و ﭘرورش  /ﺳرﭘرﺳت ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﻌﻠم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از وﺳﺎﯾل ﻻزم و
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗوﻗﯾف ﺷﯽء ﯾﺎ ﻣﺎده ﻣﻣﻧوﻋﮫ در ﺻورت ﻣﻘﺎوﻣت داﻧش آﻣوز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و اﺷﯾﺎء و ﻣواد
.ﺗﮭدﯾدی ﻓوری ﺑرای ﺧود داﻧش آﻣوز ﯾﺎ اﯾﻣﻧﯽ دﯾﮕران اﯾﺟﺎد ﮐﻧد

·
در طول روز ﮐﺎری  ،ﻣﻌﻠم و ﻣدﯾر آﻣوزش  /ﻣدﯾر  /ﻣدﯾر  /ﺳرﭘرﺳت  /ﺳرﭘرﺳت  /ﺳرﭘرﺳت ﮐﺎرﮔﺎه اﯾن
ﺣﻖ را دارﻧد ﮐﮫ از ﻣﺣل ھﺎی ﻧﮕﮭداری اﻣﻧﯾﺎ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل داﻧش آﻣوز و ﺑﺎﻻی ﻟﺑﺎس ﺧود ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﺎ
ﻣﺎده ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻧﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ داﻧش آﻣوز آن را دارد ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ
.دھد ﮐﮫ او در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت

.اﺷﯾﺎء و ﻣواد ﺗوﻗﯾف ﺷده ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﺻﻐﯾر ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ دﯾﮕری ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷود

·

.اﺷﯾﺎء و ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷود ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن روز ﻣطﺎﻟﻌﮫ

.ﻣواد ﻣﺧدر  ،ﻣﮭﻣﺎت و ﺳﺎﯾر ﻣواد  /ﻣواد ﺧطرﻧﺎک ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻓورا ً ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷود

·

.در ﺻورت ﻋدم ﺑﮭﺑودی در ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ  ،ﻣﻘﺎﻻت و ﻣواد ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺑﯾن ﺑروﻧد

·

از دﺳت دادن ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل
اﮔر داﻧش آﻣوز ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ در دوره آﻣوزش ﻋﻣﻠﯽ ﯾﺎ آﻣوزش ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت  ،ﮐﻣﯾﺗﮫ
.اﺟرای ﻗﺎﻧون داﻧش آﻣوز در ﻣورد اﻣﮑﺎن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد ﮔرﻓت

·

·

·
اﮔر ﺗﺧﻠف ﺟدی ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﮔر داﻧش آﻣوز ﭘس از درﯾﺎﻓت اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﻋﻣل ﻧﺎدرﺳت ﮐﻧد  ،ﮐﻣﯾﺗﮫ
اﺟرای ﻗﺎﻧون داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣوﻗت داﻧﺷﺟو را ﺑرﮐﻧﺎر ﮐﻧد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای
.ﯾﮏ دوره ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧراج ﺷوﻧد .ﻗﺑل از ﺟداﯾﯽ  ،داﻧش آﻣوز و ﺳرﭘرﺳت ﺧردﺳﺎل ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد
اﮔر داﻧﺷﺟوﯾﯽ از اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺷﺎت )از ﺟﻣﻠﮫ آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ اﺻطﻼح داروﯾﯽ( اﻣﺗﻧﺎع ورزد ،
.ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آزﻣوﻧﮭﺎ و آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﻻزم ﻣواﻓﻘت ﻧﮑﻧد  ،از ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣروم ﻣﯽ ﺷود

·

ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرات

.ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧﺳﺎرت و ﯾﺎ از دﺳت دادن ﻣﺎل اﻣﯾﻧﯾﺎ ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون ﺧﺳﺎرت ) (1974/412ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود
داﻧش آﻣوزان ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ . Omniaﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ را ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد
.اﮔر داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﺣﯾط ﯾﺎدﮔﯾری ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد  ،ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳت
 2019.راھﻧﻣﺎی اﻧﺿﺑﺎط و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﺿﺑﺎط و روﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن  ،از ﺗﺎرﯾﺦ  1ﻧواﻣﺑر

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی دﯾﮕر
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،ھر ﻧوع آﻣوزش  /ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺎھﯾت ﺧﺎص ﺧود دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﺑﮫ اﻓراد درﮔﯾر ﻧﯾز اﺑﻼغ
.ﻣﯽ ﺷود

ﻣﻘررات و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎي ﻛﻠﯾدي

) A673 / 2017و  (L531 / 2017ﻗﺎﻧون و ﻣﻘررات آﻣوزش ﺣرﻓﮫ ای
) A810 / 2018و  (L714 / 2018ﻗﺎﻧون و ﻣﻘررات دوره ﻣﺗوﺳطﮫ ﺑﺎﻻ
) A852 / 1998و  (L628 / 1998ﻗﺎﻧون و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل آﻣوزش ﭘﺎﯾﮫ

) A805 / 1998و  (L632 / 1998ﻗﺎﻧون و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش راﯾﮕﺎن ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
) (L1285 / 2016ﻗﺎﻧون ﺟواﻧﺎن
) (L189 / 2001و ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ
 1/12/2016ﺗﮭﯾﮫ ﭘﯾش ﻧوﯾس ﻗواﻧﯾن  ،ھﯾﺋت ﻣدﯾره آﻣوزش

ﻗواﻧﯾن ﻧظﺎرت و ﺑﺎزﻧﮕری در روش ﺑرﻗراری
ﻣﻌﻠم  /ﺳرﭘرﺳت ﻣﺳﺋول در اﺑﺗدای ﺗﺣﺻﯾل ﻗواﻧﯾن را ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧد .آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﯾﺎ ھر زﻣﺎن
.ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود
.آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت www.omnia.fi

ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣدﯾر ﺷورای ﺷﮭرداری در 1.11.2019 § 63ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت

