
 

حقوق کودک
 حقوق بشر

 

  
 

“The Rights of a Child” 
  

[Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است.

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

 

 

اين حقوق همچنين به اين معنا 
هستند که از فرزندان شما 

  رود که: انتظار می
با حضور منظم در مدرسه، رعايت  -

مقررات مدرسه، و با حد اکثر تالش 
شود  خود از آموزشی که به آنها ارائه می

  استفاده کنند.
به فرهنگ و سنتهای بزرگساالن و  -

ديگر در مدرسه و در اجتماع  کودکان
 خود احترام بگذارند.

 از روا داشتن تبعيض نسبت  -
 به ديگران خودداری کنند.

 برای ايجاد محيطی سرشار از  -
 جويی کمک کنند. تفاهم، مدارا و آشتی

به عنوان بخشی از روز درسی خود در  -
 بازی و فعاليتهای تفريحی شرکت کنند.

 کودکان همچنين مسئوليت 
  ا:دارند ت

ی اعضای خانواده احترام  به همه -
  بگذارند.

بپذيرند که والدين به طور معمول برای  -
گيری در مورد زندگی فرزندان  تصميم

 خود بهترين افراد هستند.
 ی خود را معقوالنه  عقيده -

 و محترمانه بيان کنند.
 با خانه و اجتماع خود با  -

.رفتار کننداحترام

 

اين حقوق در 
آموزش فرزند 

ما چه معنايی ش
 يابند؟ می

چگونه اين مسئوليتها بر آنچه 
دهد تأثير  در خانه روی می

  گذارند؟ می
به عنوان مادر يا پدر، بايد اطمينان حاصل 

از موارد زير  کنيد که فرزندانتان
  برخوردارند:

  غذای سالم و استراحت کافی. -
ی منظم از سوی پزشک و  معاينه -

 دندانپزشک
 خانه و محيط بازی تميز و امن. -
 وقت مدرسه و وقت بازی -
ی  ی خود در باره حق ابراز عقيده -

موضوعهايی که بر زندگی و محيطشان 
 گذارند. اثر می



 

"منشور حقوق کودک" چه 
  گويد؟ می

  دارد که: "منشور حقوق کودک" اظهار می
از آنجا که کودکان از نظر جسمی و  -

روانی نابالغ هستند، نياز به حفاظت ويژه 
  دارند.

کودکان بايد از بهترين چيزهايی که  -
توانند  دولت کانادا و والدينشان می

 برايشان فراهم کنند برخوردار شوند.
ی کودکان بايد از اين حقوق  همه -

برخوردار باشند، صرف نظر از نژاد، 
ت، زبان، اعتقاد رنگ پوست، جنسي

 سياسی، اصليت ملی يا اجتماعی.

برخی از حقوقی که در "منشور 
حقوق کودک" تصريح شده 

  کدامها هستند؟
  همٔه کودکان حق دارند که:

با آزادی و حيثيت از پرورش اجتماعی  -
  و عاطفی برخوردار شوند.

اگر از نظر جسمی يا روانی معلوليت  -
ه داشته باشند، از مراقبت و درمان ويژ

 برخوردار شوند.
از آموزش رايگان و اجباری که فرهنگ  -

آنها را ارتقاء و استعدادشان را پرورش 
 مند شوند. دهد بهره

 

حقوق به چه چيزهايی گفته 
  شود؟ می

حقوق به معنای آزاديهای اساسی است 
که هر فرد مستحق آن است، صرف 

نظر از سن، نژاد، رنگ پوست، 
سی، جنسيت، زبان، دين، اعتقاد سيا

  اصليت ملی يا اجتماعی.

  

حقوق بشر 

 سی: ارتقاء پرورش اجتماعی، عاطفی، فکری، هنری و بدنی، به همراه يکديگر و با مسئوليت اجتماعی. آموزش و پرورش بی

، مجمع 1989نوامبر  20در 
عمومی سازمان ملل متحد 
"منشور حقوق کودک" را 

 کشور،  193تصويب کرد. 
از جمله کانادا، با اصول اين 

اند. در  منشور موافقت کرده
 ی افراد زير  کانادا، همه

سال کودک به شمار  18
  آيند. می

 بازی و تفريح داشته باشند. -
 از هر نوع قصور و فروگذاری در  -

 امان باشند.
 از هر گونه تبعيض در امان باشند. -
ای همراه با تفاهم، مدارا،  با روحيه -

 جويی بار آورده شوند. دوستی و صلح

چگونه اين حقوق در مدرسه 
  ارد؟گذ بر فرزند شما تأثير می

کند که فرزندان شما اين حقوق تضمين می
به آموزش رايگان دسترسی داشته باشند

  ای که: به گونه
نام، مليت، فرهنگ و سنتهای آنها  -

  محترم شمرده شود.
 با آنها به احترام رفتار شود. -
 آنها را در برابر هر نوع تبعيض  -

 حفاظت کند.
 آميز، مداراکننده،  محيطی تفاهم -

 هم شود.آميز فرا و صلح
 استعدادهای آنها را پرورش دهد. -
 آموزان ز برای بازی و تفريح دانش -

 مان اختصاص دهد.
در صورت نياز، به آنان رفتار و  -

 .خدمات ويژه ارائه کند
 

  
 

  
 


