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Bạn sẽ được tôn trọng đúng theo bản thân bạn và bạn sẽ cảm 

thấy yên tâm. Bạn không được xúc phạm ai, và không ai được 

xúc phạm bạn.  

 
Trong chương trình đào tạo người lớn có những hoạt động tích cực để tạo ra môi 
trường học tập mà tất cả các học sinh đều được tôn trọng. Mục đích là để tạo ra 
môi trường học tập an toàn và kích thích hứng thú học tập để có điều kiện phát 
triển và có lòng tin vào tương lai.  
 
Tất cả các nhân viên làm việc với chương trình đào tạo người lớn tại Helsingborg  
có  trách  nhiệm  khuyến khích việc đối sử bình đẳng và tích cực  chống  việc đối sử 
phân biệt, cũng như  việc chống bắt nạt và xúc phạm. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau 
và có tinh thần dân chủ trong  công việc hàng ngày.  
 
Nếu bạn bị sỉ nhục hoặc đối sử phân biệt thì đầu tiên nên liên lạc với hiệu trưởng của 
nơi bạn học.  
 
Bạn cũng có thể viết đơn báo lên sở đào tạo, đơn vị đối sử bình đẳng của chương 
trình đào tạo người lớn 
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 Chương trình đối sử bình đẳng – chương trình chống việc đối sử xúc phạm 
được viết chi tiết hơn ở trang www.helsingborg.se/vuxlikabehandling 

 Tại đây bạn có mẫu để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc đàm thoại với hiệu 
trưởng hoặc đơn vị đối sử bình đẳng: 

 https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2018/03/mall-noteringar.pdf 
 
 
 
 
 


