کودککن و جوانکن
پسران و دختران در زندگی حقوق برابر و باید امکانات یکسان داشته باشند.
باید با کودکان با احترام رفتار کرد ،و حق آنهاست که از آنها مواظبت شود و
احساس امنیت کنند .بزرگسالن اجازه ندارند کودکان را کتک بزنند .از سال
 ۱۹۹۷در دانمارک ممنوع بوده که والدین فرزندان خود را کتک بزنند.
والدین وظیفه دارند محلی برای زندگی فرزندانشان داشته باشند ،اگر فرزندانشان مریض هستند و نیاز به معالجه دارند،
آنها را پیش پزشک ببرند ،امکان تحصیل به فرزندان بدهند ،و آنها را از خشونت و سوء استفاده محافظت نمایند.
در دانمارک پسران و دختران حق و وظیفه  ۹سال تحصیل در مدرسه را دارند .این مسئولیت والدین است که با مدرسه
همکاری کنند تا کودک بهترین دوران مدرسه را داشته باشد .وظیفه تربیت کودک بعهده والدین است و آنها باید برای کودک
یک زندگی خوب ترتیب بدهند .یک زندگی خوب در دوران بچگی برای دختر و پسر یعنی شرکت در فعالیت های اجتماعی
برای مثال جشن تولد کودکان ،دیدار از دوست دختر/پسر و اردو مدرسه .بنابراین مهم است که شما بعنوان والدین این
امکانات را در اختیار فرزندان خود قرار بدهید.
اگر در مورد وضعیت مدرسه فرزند خود سؤالی دارید همیشه میتوانید به معلم کلس فرزندان خود مراجعه کنید.

تماس
بیشتر نشکن بدهید

سکزمکن "شرایط کودککن"
"شرایط کودکان" یک سازمان انساندوستانه خصوصی میباشد که برای تضمین حق کودکان در داشتن دوران کودکی و
زندگی خوب فعالیت دارد و همچنین همه کودکان در دانمارک باید بتوانند کمک های مورد نیاز خود را دریافت کنند .در
سایت آنها میتوانید ببینید که چگونه سازمان "شرایط کودکان" میتواند به شما کمک کند و در کجا میتوانید به بهترین نحو
مشورت کنید .هم برای والدین و هم کودکان امکانات هست .میتوانید بدون ذکر نام به تلفن والدین زنگ بزنید و درباره
نگرانی ها و مشکلت با فرزندان خود صحبت کنید.
تلفن والدین
تلفن ۳۵ ۵۵ ۵۵ ۵۷ :همه روزهای اداری از ساعت  ۱۱تا  ۲۳و آخرهفته ها از ساعت  ۱۱تا ۱۹
میتوانید فرم موجود در سایت را پر کنید ولی دیگر گمنام نیستید.
اگر فرزندان تان مشکلتی دارند میتوانید از آنها بخواهید با این تلفن تماس بگیرند:
تلفن کودککن

تلفن کودکان رایگان و بدون ذکر نام ،کودکان و جوانان را راهنمایی میکند.
www.bornsvilkar.dk
تلفن۱۱۶۱۱۱ :
مرکز مشکوره جوانکن LOKK
www.lokk.dk

حقوق
حقوق کودک
کودکان مانند بزرگسالن حق دارند از خشونت محافظت شوند.
کودکان حق دارند مواظبت شوند و در امان باشند و کتک نخورند.
باید به کودکان بعنوان یک انسان و فرد مستقل بدون توجه به نژاد ،دین ،فرهنگ و جنسیت احترام گذاشت.
دختران و پسران حقوق یکسان دارند.

کودککن زیر  ۱۸سکل

اگر کودک زیر  ۱۸سال باشد،
حق دارد خوراک ،لباس و جایی برای زندگی داشته باشد،
حق دارد طوری تربیت شود که بتواند با دیگران برخورد کند و بتواند در جامعه شریک باشد،
حق دارد به مدرسه برود ،ساعات تفریح و بازی داشته باشد.
حق دارد از مثل ضرب و شتم  ،سوء استفاده در امان باشد.
حق شرکت در تصمیم گیری دارد ،مثل نفوذ و آزادی بیان.

جوانکن بکلر  ۱۸سکل

وقتی فرد  ۱۸ساله است ،میتواند
رأی بدهد و نامزد انتخابات شود
قرارداد امضاء کند
درباره امور مالی خود تصمیم بگیرد
گواهینامه رانندگی بگیرد
ازدواج کند
منزل خود را داشته باشد

حد سن مجکزاا خلافکرر

پایین ترین سن برای مجازات خلفکاری ۱۵ ،سال است .اگر زیر  ۱۵باشند و خلفی مرتکب شوند،

نمیتوانند مجازات شوند .در عوض رفتن به زندان ،میتوانند به یک مؤسسه ای مخصوص جوانان
خلفکار بروند.
مسئولیا والدین

والدین تا زمانیکه فرزندشان  ۱۸ساله شود ،مسئول او هستند ،یعنی والدین باید این ترتیبات را بدهند
از بچه نگهداری شود
خوراک ،پوشاک و جایی برای زندگی داشته باشد
از خشونت و سوء استفاده در امان باشد
درس بخواند و تحصیل کند  -تفریحات داشته باشد

والدین وظیفه دارند با مدرسه فرزند خود همکاری کنند .یعنی والدین باید در جلسات والدین و برنامه های
مدرسه شرکت کنند ،در انجام تکالیف کمک کنند ،ترتیب استراحت و خواب و غذای مدرسه کودک را
بدهند.
حقوق در مدرسه

کودکان حق دارند
 ۹سال درس بخوانند
در مدرسه دولتی آموزش رایگان داشته باشند
به کتاب و وسایل آموزشی دیگر دسترسی داشته باشند
در صورت نیاز آموزش ویژه و دیگر کمک های خاص را دریافت کنند
در صورت نیاز از مترجم کمک بگیرند

تحصیلا

در دانمارک برای همه کودکان امکان تحصیل رایگان هست .یعنی شما بعنوان پدر و مادر نباید بابت
مدرسه دولتی ،دبیرستان ،مدرسه فنی یا دانشگاه فرزند خود هزینه ای بپردازید.

