ДАСТУРАМАЛ БАРОИ КОРМАНДОНИ
МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМЇ
ОИД БА ПЕШГИРЇ ВА ВОКУНИШ
БА ЊОДИСАЊОИ ЗЎРОВАРЇ
НИСБАТИ КЎДАКОН
ЌИСМИ I.
МУЌЌАРАРОТИ УМУМЇ
Маќсади дастурамали мазкур дастгирии сиѐсати давлатї оид
ба муњофизати кўдакон ва њуќуќњои онњо љињати фароњам овардани
муњити солим барои кўдакон, оштинопазирї ба њар гуна падидањои
зўроварї нисбати онњо, тарбия намудани насли наврас дар руњияи
инсонпарварї (гуманистї) ва пешгирї намудани зўроварї нисбати
онњо ва расонидани кўмак ба љабрдидагон мебошад.
Ҳадафи дастурамал муќаррар ва риоя намудани вазифаву
чорабинињо барои кормандони муассисањои таълимї (новобаста ба
шакли моликияти онњо) дар пешгирї ва вокуниш ба њодисањои
майли хушунатдошта ва зўроварї нисбати кўдакон мебошанд.
Дастурамал ба баланд бардоштани наќши муассисањои таълимї дар
тарбия ва татбиќи муносибати солим дар љомеа, байни зану шавњар
ва дигар аъзоѐни оила, байни волидон ва кўдаконашон, муносибати
омўзгорон ва хонандагон, инчунин байни хонандагони муассисаи
таълимї равона карда шудааст. Дастурамали мазкур бо дастгирии
Дафтари Швейтсария оид ба ҳамкорӣ (SDC) дар чаҳорчӯбаи Лоиҳаи
“Пешгирии зӯроварӣ дар оила” (PDV), ки аз ҷониби филиали ГОПА
дар Ҷумҳури Тоҷикистон татбиқ мешавад, тайѐр ва чоп карда
шудааст. Таҳияи дастурамал ҳадафҳои башардӯстона дошта, ройгон
дастрас карда мешавад.
Истилоњот
 кўдак/тифл – шахси ба синни 18 нарасида;
 манфиати баландтарини кўдак – таъмин намудани
њуќуќњои кўдак бо назардошти хусусиятњои фардї ва вазъияти
ќарордоштаи ў, ки ба рушду инкишофи кўдак мусоидат мекунанд;
 тарбия – раванди маќсадноки ташаккули инкишофи
балоѓати кўдак аз тарафи волидон, муассисаи таълимї, љамъият ва
омода кардани он барои њаѐти мустаќилона мебошад. Таълиму
тарбияи кўдакон вазифаи волидон, омўзгорон, давлату љамъият
мебошад. Вазифаи волидон аз фароњам овардани шароитњои моддї,
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молиявї, маърифатию психологии таълим тарбияи дурусти кўдакон
иборат мебошад.
 беътиної ба эњтиёљоти кўдак – набудани таъминоти
кофии эњтиѐљот ва талаботњои асосии кўдак, яъне ѓафлат намудан
ѐ канорагирї кардан, бошуурона ѐ бешуурона аз вазифањои
таълиму тарбияи кўдак, ки рушди љисмонї, аќлонї, маърифатї,
ахлоќї ѐ иљтимоии кўдак, саломатї, рушди љисмонї ва руњии онро
зери хатар мегузорад. Шаклњои беэътиної инњоянд:
 беъэтиної дар таъмини ѓизои кўдак – мањрум намудани
кўдак аз ѓизо ѐ пурра сер накардани кўдак;
 беъэтиної дар таъмин намудани сарулибоси кўдак –
набудани сарулибос ва/ѐ пойафзоли, махсусан, дар фасли сармо;
 беъэтиної намудан аз бењдошт – риоя накардани
меъѐрњои умумии бењдошти шахсї, шароитњои зиддисанитарии
манзил, ки ба њаѐт ѐ саломатии кўдак тањдид мекунанд;
 беъэтиної намудан аз кўмаки тиббї – набудан ѐ даст
кашидан аз расонидани ѐрии тиббї барои саломатии кўдак, дар
њолатњои зарурї мурољиат накардан ба кормандони тиббї;
 беъэтиної намудан ба таълим – кўдак ва ба мактаб
нарафтани кўдак;
 беэътиноии эмотсионалї – ањамият надодан ба
мушкилоти руњию эмотсионалии кўдак;
 баэътиної намудан ба назорати кўдак – мондан ѐ
гузоштани кўдак дар чунин шароит ѐ вазъиятњое, ки дар онњо
набудани назорат метавонад боиси беморї, љароњатбардорї,
истисмор ѐ марги кўдак гардад;
 зўроварї дар оила – фаъолияти барќасдонаи зиддињуќуќии
дорои хусусияти љисмонї, руњї, шањвонї ва иќтисодї, ки дар
доираи муносибатњои оилавї аз тарафи як аъзои оила нисбати
дигари аъзои оила содир шуда, сабаби поймолкунии њуќуќу
озодињо, расонидани дарди љисмонї ва зарар ба саломатї ѐ
тањдиди расонидани чунин зарар ба саломатии ў мегардад (моддаи
1 Ќонун дар бораи пешгирї намудани зўроварї дар оила, ки аз тарафи
Президенти ЉТ 19.03.2013 тањти №954 ба имзо расидааст);
 зўроварї нисбати кўдак – шаклњои муносибати даѓалона аз
тарафи волидон/намояндагони ќонунї/шахси нигоњубинкунандаи
кўдак ѐ њар гуна шахси дигаре, ки боиси расонидани зарари воќеї ѐ
эњтимолї ба саломатии кўдак мегардад ва барои њаѐти вай, шаъну
эътибор ѐ ахлоќи вай хатарро эљод намуда, намудњои зерини
зўровариро дар бар мегиранд:
 зўроварии љисмонї – барќасд расонидани осебњои љисмонї
ѐ зарар расонидан ба саломатї бо роњи зарба, лагад, тела додан, аз
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мўйи сар кашидан, сўзанзанї, љароњат, сўхтагињо, буѓї кардан,
газидан бо њар гуна шакл ва њар гуна ќувва, зањролудкунї,
интиксикатсия, дигар амалњои ба ин монанд. Зўроварии љисмонї
метавонад њам дар доираи оила (зўроварї аз тарафи волидон ва
васиѐн, зўроварї нисбати кўдакон аз тарафи бародар/хоњар ва
дигар хешовандон), њам берун аз оила (зўроварї байни кўдакон,
байни омўзгорону кўдакон дар доираи муассисањои таълимї,
зўроварї байни кўдакон берун аз муассисањои таълимї ва ѓайра )
содир карда шавад;
 зўроварии шањвонї – њар гуна зўроварии дорои хусусияти
шањвонї ѐ њар гуна рафтори зиддиќонунии шањвонї; талошњои
шањвонї; њар гуна рафтори номатлуб, талќинкунандаи шањвоният;
маљбур кардан барои машѓул шудан ба фоњишагї; њар гуна
рафтори зиддиќонунї нисбати кўдак, аз љумла дастмол кардан,
бўса кардан, ба кўдак додани њолатњои муайян ва дигар
дастрасонињои номатлуби дорои хусусияти шањвонї; истифода
бурдани кўдак барои тайѐр кардани маводи порнографї; дигар
амалњои ба ин монанд. Зўроварии шањвонї метавонад њам дар
доираи оила, њам берун аз он љой дошта бошад.
 зўроварии психологї – бор кардани ирода, шаклњои
гуногуни назоратро пурзўр намудан, барангезиш додани њолати
шиддатнокї ва ранљи руњї тавассути тањќир намудан, масхара
кардан, писхандзанї, ранљонидан, дашном додан, азиятдињї,
тањдид, намоишкорона вайрон намудани ашѐњо, бо сухан тањдид
намудан, бо яроќ тарсонидан ѐ шиканља додани њайвонот;
људокунї тавассути њабс кардан, аз љумла дар манзили оилавї;
људо намудан аз муњити оила, љамъият ва дўстон; манъ кардани ба
муассисаи таълимї рафтан; бошуурона мањрум намудан аз
дастрасї ба иттилоот; дигар амалњои хусусияташон ба ин монанд.
Зўроварии психологї метавонад њам дар доираи оила (аз тарафи
волидон, бародарон, хоњарон, дигар хешовандон), њам берун аз
оила(дар љамъият, муассисањои таълимї, дар шабакаи Интернет)
љой дошта бошад.
 зўроварии иќтисодї – мањрум намудан аз маблаѓњои
иќтисодї ва маводњои истеъмолї, аз љумла таом, дору, ашѐњои
зарурияти аввалия; манъ кардани њуќуќи истифода ва ба кор
бурдани амволи умумї; даст кашидан аз нигоњубини моддии
кўдак; маљбур намудан ба мењнати вазнин ва барои саломатї
зарарнок, дигар амалњои хусусияташон ба ин монанд. Зўроварии
иќтисодї аксаран аз тарафи волидон ва шахсоне содир карда
мешавад, ки нигоњубини кўдакон ба онњо дода шудааст;
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 муносибати берањмона нисбати кўдак – амалњои зўроварї
ва берањмона ѐ зоњир намудани бефаъолиятї аз тарафи атрофиѐн,
ки ба саломатии љисмонї ва руњии ноболиѓ, рушду некуањволии
вай зарар мерасонанд, инчунин њуќуќу озодињои ўро мањдуд
менамояд. Муносибати берањмона нисбати кўдакон метавонад на
фаќат дар шакли зўроварии љисмонї ѐ руњї ѐ дастдарозї кардан ба
дахлнопазирии љинсї, балки дар истифода бурдани усулњои
номатлуби
тарбия,
муносибати
даѓалона,
беэътиноѐна,
пастзанандаи шаъну этибори инсонї нисбати кўдакон, тањќир ѐ
истисмор намудани ноболиѓон, зоњир намудани зўроварї нисбати
дигар аъзоѐни оила дар њузури кўдак зоњир гардад. Шаклњои
муносибати берањмона бо кўдакон: зўроварии љисмонї, шањвонї,
психологї ва эътино накардан ба эњтиѐљоти вай.
 фурўши кўдакон – љалб намудан, интиќол додан (аз диѐри
истиќоматгоњи кўдак ба дигар љойњои ношинос), супурдан, пинњон
кардан ѐ гирифтани кўдак ба маќсадњои истисмор, њатто агар ин
амалњо бо истифодаи њар гуна воситањои маљбуркунї содир
нашуда бошанд њам, бо роњи дуздидан, ќаллобї, фиреб,
суиистеъмол намудани њокимият ѐ осебпазирии мавќеъ ѐ ба
воситаи додан ѐ гирифтани пул, ѐ њар гуна манфиат барои
гирифтани ризоияти шахси нафари дигарро назораткунанда ба
маќсади истисмор;
 истисмори мењнати кўдакон – коре, ки аз рўи хусусият ѐ
шароитњои иљроиш метавонад ба саломатї, бехатарї ѐ ахлоќи
кўдак зарар расонад;
 кўдак - љабрдида - кўдаке, ки ба вай бо роњи амал ѐ
бефаъолиятї зарари ахлоќї, љисмонї ѐ моддї дар натиљаи
зўроварї, беэътиної, истисмор, аз љумла тавассути технологияи
иттилоотї, фурўши одамон расонида шудааст;
 мусоњиба ба маќсади њимояи кўдак – сўњбати аввалин бо
кўдак, ки аз тарафи педагог ѐ психологи муассисаи таълимї барои
бањодињии аввалия гузаронида шавад, суњбати аввалия бояд ба
маќсадњои муњофизат ва манфиати кўдак ба маќсади муќаррар
намудани бехатарї ва таъмини њуќуќњои он, хизматрасонї ба
кўдак, чорањои муњофизатї љавобгў бошад ;
 њисобот оид ба бањодињии психологї – натиљаи интињоии
кори психолог, ки ба тањлилу бањодињии хусусиятњои фардии
психологии шахсияти кўдак равона карда шуда (аксаран барои
тасдиќ намудан/инкор намудани зўроварї нисбати кўдак, яъне
ошкор намудани аломатњои осеби психологї гузаронида
мешавад), ба маќсади бањодињии њолати муќаррарї, пешгўии
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рушди баъдина ва тањияи тавсияњои бо маќсадњои бањодињї
асосонокшуда гузаронида мешавад;
 шахси боваринок – шахси калонсол аз зумраи атрофиѐни
кўдак, ки нисбати вай кўдак боварї дорад, бо вай муошират
кардан мехоњад ва ба ў оид ба вазъияте наќл кардан мумкин аст, ки
дар он кўдак худро тањти тањдид ѐ хатар њис намекунад;
 тањдиди бевосита – њолатњое, ки мављуд будани
аломатњои таркиби љиноятро бар зидди њаѐт ва/ѐ саломатии кўдак
нишон медињанд ва барои солимии љисмонї ва/ѐ рўњии вай
оќибатњои вазнин доранд ѐ дошта метавонанд;
 оилаи дар вазъияти хатарноки иљтимої ќарордошта –
оилаи фарзанддоре, ки волидон ѐ намояндагони ќонунии
ноболиѓон вазифањои худро оид ба тарбия, таълим ва (ѐ)
нигоњубин иљро намекунанд ва(ѐ) ба рафтори онњо таъсири манфї
мерасонанд ѐ бо онњо берањмона муносибат мекунанд ;
 амрномаи муњофизатї – њуљљати ќонуние, ки аз рўи
далели содир намудан ѐ тањдиди содиркунии зўроварї дар оила
(мувофиќи моддаи 21 Ќонун дар бораи пешгирии зўроварї дар оила)
аз тарафи маќомоти корњои дохилии љойи истиќомати
љабрдидагони зўроварии оилавї дода шуда, чорањои муњофизати
љабрдидагони зўровариро тавассути љорї намудани чорањои
мањдуд намудани рафтори таљовузкорон таъин менамояд;
 пешгирї намудани зўроварї дар оила – (моддаи 1 Ќонун дар
бораи пешгирии зўроварї дар оила) маљмўи чорањои њуќуќї,
иќтисодї, иљтимої ва ташкилие, ки аз тарафи субъектњои
пешгирикунандаи зўроварї дар оила амалї карда шуда, ба
муњофизати њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии инсон ва
шањрванд дар доираи муносибатњои оилавї равона карда
шудаанд, муайян намудани сабабу шароитњои ба зўроварї дар
оила мусоидаткунанда;
 ревиктимизатсия – раванди такрории виктимизатсия дар
натиљаи дахолати номувофиќи муассисањо ѐ мутахассисон нисбати
кўдакони аз зўроварї љабрдида, беътиної, истисмор, хариду
фурўш .

7

ЌИСМИ II.
МУЌАРРАРОТИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ
ЊУЌУЌЇ ОИД БА ТАЪМИН НАМУДАНИ
МУЊОФИЗАТИ ДАВЛАТИИ КЎДАКОН
1. ЗО вайронкунии њуќуќњои асосии инсон мебошад, ки дар
Конститутсияи ЉТ нишон дода шудаанд – «њуќуќ ба њаѐт, њуќуќи
раво надидани шиканља, муносибати ѓайриинсонї ва љазо»
(моддаи 18); «инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши олї мебошанд..,
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва
њифз менамояд » (моддаи 5).
2. Принсипњои умумї оид ба пешгирї намудани њар гуна
шакли зўроварї нисбати кўдакон њамчун асоси Конвенсияи СММ
оид ба њуќуќњои кўдак, ки Љумњурии Тољикистон соли 1993 тасдиќ
намудааст, ќабул карда шудаанд – «Њуќуќ ба муњофизат намудан аз
поймолкунии њуќуќ» (моддаи 3); − «Њуќуќ ба њаѐт, зиндагонї ва
рушд» (моддаи 6); −«Њуќуќ ба баѐн намудани аќидаву амалњои худ»
(моддаи 12) ва ѓайра. Манъ намудани њар гуна шаклњои зўроварї,
поймолкунии њуќуќ, истисмор намудани мењнати кўдакон ва
харидуфуруши кўдакон дар Протоколи факултативии Конвенсия
оида ба њуќуќњои кўдак, ки иштироки кўдакон дар низоъњои яроќнок,
харидуфуруши кўдакон, фоњишагии кўдакон ва поронографияи кўдакон
дахл доранд (аз тарафи ЉТ соли 2000 тасдиќ карда шудааст);
Конвенсия дар бораи барњам задани њама гуна шаклњои поймолкунии
њуќуќ нисбати кўдакон аз 18-уми декабри соли 1979 (аз тарафи ЉТ
соли 1993 тасдиќ карда шудааст); Конвенсия зидди шиканља ва дигар
муносибатњои берањмона, ѓайриинсонї ва намудњои пастзанандаи
шаъну эътибори муносибат ва љазодињї аз 10-уми декабри соли 1984
( соли 1995 тасдиќ карда шудааст); Конвенсияи байналхалќї оид ба
њама гуна шаклњои поймолкунии њуќуќи нажодї аз 21-уми декабри
соли 1965 (аз тарафи ЉТ соли 1995 тасдиќ карда шудааст);
Конвенсияи ташкилоти байналхалќии мењнат «Дар бораи манъ
намудан ва чорањои фаврии решакан намудани шаклњои бадтарини
мењнати кўдакон» аз 1-уми июни соли 1999 (аз тарафи ЉТ соли 2000
тасдиќ карда шудааст); Конвенсияи СММ бар зидди љинояткории
муташаккили миллї, Протоколи пешгирї ва барњам задани
харидуфуруши одамон, махсусан занону кўдакон ва љазо додан барои
он, Протоколи зидди интиќоли ѓайриќонунии муњољирон тавассути
хушкї, бањр ва њаво, ки Конвенсияи СММ бар зидди љинояткории
муташаккили миллиро пурра мекунад (аз тарафи ЉТ соли 2002 тасдиќ
карда шудааст) ќайд карда шудааст.
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3. Ќонун дар бораи пешгирї намудани зўроварї дар оила, ки аз
тарафи Президенти ЉТ 19.03.соли 2013 тањти № 954 ба имзо
расидааст, барои ба танзим даровардани муносибатњои љамъиятие
пешбинї карда шудаанд, ки ба пешгирии зўроварї дар оила
алоќаманданд ва вазифаи субъектњои пешгирї намудани зўроварї
дар оиларо оид ба ошкор намудан, пешгирї кардан ва барњам
задани сабабу шароитњои ба зўроварї дар оила мусоидаткунандаро
муайян мекунанд. Моддаи 12-уми ин ќонун салоњияти маќомоти
соњаи маорифро оид ба пешгирии зўроварї дар оиларо тавассути
амал намудани чунин чорабиниҳо муайян мекунад:
- иштирок дар барномањои тањияву татбиќи пешгирї
намудани зўроварї дар оила ва њамкорї бо дигар субъектњои
пешгирикунандаи зўроварї дар оила;
- њамкорї бо волидон ва дигар намояндагони ќонунии
ноболиѓон оид ба масъалањои таълиму тарбияи кўдакон;
- ошкор намудан ва ба маќомоти дахлдори давлатї барои
чораљўї пешнињод намудани маълумотњо оид ба тарбиятгирандагон
ва хонандагони ба зўроварї дар оила дучоршуда;
- андешидани чорањои тарѓиботию иттилоотї оид ба
пешгирї намудани зўроварї дар оила;
-амалї намудани дигар салоњиятњое, ки санадњои меъѐрию
њуќуќии Љумњурии Тољикистон муайян кардаанд.
4. Шахси аз ЗО љабрдида, ки њамчун ба «шахси дар
вазъияти душвори њаёти ќарордошта» баробар карда мешавад, худ
аз худ њуќуќи истифода бурдани хадамоту хизматрасонињои
иљтимоиро дорад, ки Ќонун дар бораи њифзи иљтимоии аз тарафи
Президенти ЉТ 05.01.2008 тањти №359 ба имзо расида пешбинї
намудааст (моддаи 5 «Њуќуќи шањрвандон ба хизматрасонии
иљтимої» ва моддаи 6 «Њуќуќи шањрвандон ба гирифтани
иттилоот дар бораи хизматрасонињои иљтимої»). Ѓайр аз ин,
мувофиќи Ќарори Њукумати ЉТ «Тартиб ва њаљми хизматрасонии
ройгони иљтимої», занону кўдакони аз њар гуна шаклњои зўроварї
љабрдида ба номгўи муайяни хизматрасонињо њуќуќ доранд.
5. Мувофиќи моддаи № 6 Ќонун дар бораи пешгирї намудани
ЗО, љабрдидагони ЗО барои гирифтани намудњои зерини махсуси
кўмак њуќуќ доранд:
 гирифтани кўмаки тиббї, психологї, њуќукию иљтимої;
 ба љойгир намудани љабрдида (аз рўи ризоияти хаттияш)
дар марказњои дастгирї, марказ ѐ солимгардонии тиббию
иљтимоии љабрдидагон;
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 ба гирифтани машварати њуќуќї ва дигар иттилоот оид
ба муњофизати бехатарии шахсї;
 барои мурољиат намудан ба маќомоти худфаъолиятии
љамъиятї ба маќсади муњокима намудани рафтори шахси ЗО
содирнамуда;
 барои мурољиат намудан ба маќомоти корњои дохилї,
прокуратура ѐ суд оиди ба љавобгарї кашидани шахси ЗО
содирнамуда.
6. Ќонун дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак, ки аз тарафи
Президенти ЉТ 18.03. соли 2015 тањти №1196 ба имзо расидааст,
(моддаи 3) њадафњои сиѐсати давлатиро оид ба њифзи њуќуќњои
кўдак муайян менамояд, аз љумла:
 таъмин намудани њуќуќу манфиатњои ќонунии кўдак ва
роњ надодан ба поймолкунии њуќуќи вай ;
 тањкими кафолатњои асосии њуќуќу манфиатњои ќонунии
кўдак, инчунин барќарор намудани ин њуќуќњо дар њолати вайрон
карда шуданашон;
 ташаккули кафолатњои асосии њуќуќї ва манфиатњои
ќонунии кўдак;
 мусоидат намудан ба рушди љисмонї, аќлонї, руњию
ахлоќии кўдак, тарбия намудани вай дар руњи ватандўстї, эњсоси
баланди шањрвандї ва сулњдўстї;
 таъмин намудани фаълияти маќсадноки ташаккули
љањонбинї ва маърифати њуќуќии кўдак;
 дар қонуни мазкур њамчунин ќайд гардидааст, ки сиѐсати
давлатии њифзи њуќуќњои кўдак самти афзалиятноки фаъолияти
маќомоти давлатї мебошад ва бо роњњои зерин амалї мегардад:
 эњтиром намудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
ќонуният ва инсонпарварї;
 муќаррар намудани њифзи њуќуќњои кўдак дар
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;
 дастгирии давлатии оила ба маќсади тарбияи мукаммали
кўдак, њимояи њуќуќњои вай, тайѐр намудани кўдак барои њаѐти
шоиста дар љамъият;
 Моддаи 11-уми Ќонун њуќуќи кўдакро барои њаѐт, озодї,
дахлнопазирї, шараф, эътибор ва њаѐти шахсї муайян менамояд:
«Њар як кўдак ба њаѐт ва шароитњое њуќуќ дорад, ки барои рушди
мукаммали љисмонї, руњї, маънавї ва ахлоќї заруранд. Кўдак ба
озодї, дахлнопазирї, шараф, эътибор ва њаѐти шахсї њуќуќ дорад»

10

 Моддаи 13-уми худи њамин Ќонун њуќуќи кўдакро барои
њифзи саломатї муайян менамояд: «давлат ба фароњам овардани
муњити мусоиди њаѐтии барои рушди солими кўдак зарурї
мусоидат менамояд».
7. Ќонуни маорифи ЉТ, ки аз тарафи Президенти ЉТ
17.05.2014 тањти №34 (Моддаи 26 – Ташкил намудани раванди
таълиму тарбия) изњор менамояд: «Дар муассисањои таълимї
интизом дар асоси эњтироми шараф ва эътибори хонандагон,
тарбиягирандагон, донишљўѐн, омўзгорон нигоњ дошта мешавад.
Истифода бурдани усулњои зўроваронаи таъсири љисмонию руњї
нисбати онњо манъ карда мешавад»; «Дар муассисањои таълимї
новобаста аз шаклњои ташкилию њуќуќї ва моликият аз иљрои
вазифањои асосї ба тарафи дигар кашидани кормандони педагогї,
љалб намудани хонандагон, тарбиятгирандагон, донишљўѐн,
аспирантњо ба корњои кишоварзї ва корњои дигари бо таълиму
тарбия алоќа надошта манъ карда мешавад».
8. Контсепсияи рушди оила, ки бо ќарори Њукумати ЉТ аз
30.12.соли 2015 тањти № 801 тасдиќ карда шудааст, њамчунин ба
маќсади мусоидат намудан дар татбиќи имкониятњои тарбиявию
мадании оила ва баланд бардоштани маърифати оилавї, пешгирї
намудани бекоркунии аќди никоњ, ќонунвайронкунии кўдакону
наврасон ва баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар
таълиму тарбияи кўдакон ќабул карда шудааст. Муќаррароти
Контсепсияи мазкур пешбинї менамоянд:
- сохторҳои дахлдор бо мақсади баланд бардоштани
маърифати њуќуќии ањолї дар воситаҳои ахбори омма, сомонаҳои
интернетӣ ва дигар сарчашмаҳои ахбор дар шаклҳои гуногуни
муосир масъалаҳои њуќуќии оилавиро мавриди тањлилу таркиб
қарор дода, пайваста муҳтавои барномаҳои маърифатиро такмил
диҳанд (моддаи 22);
- тарбияи кўдак вазифа ва ќарзи волидон мебошад.
Интихоби роњи дуруст ва ташаккули муносибатњои ба эњтиром ва
њамдигарфањмї асоснокшуда бояд мењвари робитањои иљтимоии
оиларо ташкил дињанд (моддаи 27);
- барои
рушди
муносибатњои
бунѐдкорона
ва
инсонпарварона дар оила ва љамъият ташкил намудан ва
гузаронидани чорабинињои гуногуни маданию маърифатї зарур
аст (моддаи 29);
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- дар тарбияи кўдак ба назар гирифтани хусусиятњои
психологию синнусолї, дар ин раванд роњ надодан ба зўроварї
(моддаи 29).
9. Тартиб ва њаљми хизматрасонии ройгони иљтимої, ки бо
Ќарори Њукумати ЉТ аз 13.12.соли 2012 тањти № 724 тасдиќ карда
шудааст, номгўи гурўњњои иљтимоии шањрвандонеро муайян
менамояд, ки гирандагони хизматрасонии ройгони иљтимої
мебошанд (моддаи 4), ки дар зумраи онњо занону кўдаконе нишон
дода мешаванд, ки аз њар гуна шаклњои зўроварї ранљ мекашанд.
10. Ќонун Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, ки аз тарафи
Президенти ЉТ 02.08.2011 тањти №762 ба имзо расидааст (моддаи 8
«Масъулияти падару модар барои тарбияи кўдакон») вазифањои
зерини падару модарро барои тарбияи кўдакон пешбинї менамояд:
 фароњам овардани шароит барои њифзи саломатї,
ташаккули љисмонї, маънавї, маърифатию ахлоќии кўдак;
 омода намудани кўдак ба њаѐти мустаќилона;
 тарбия намудани кўдак дар руњияи эњтиром нисбати
Ватан, ќонун, дастовардњои миллию умумиинсонї;
 роњ надодан ба њозир шудани кўдакони то шашсола бе
роњнамоии шахсони ба синни чордањсолагї расида дар кўча ва
дигар љойњои љамъиятї;
 эњтиром намудани шарафу эътибори кўдакон ва роњ
надодан ба муносибати берањмона нисбати онњо;
 новобаста ба ҷинс, синну сол, қобилияти зеҳнӣ, ҷисмонӣ
ва рӯҳии фарзанд, нисбат ба ӯ баробар муносибат намоянд;
 дар вақти шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани
фарзанди то бистсолаашонро манъ намоянд;
 кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо
атрофиѐн, халалдор намудани оромӣ, истифодаи суханҳои қабеҳ,
рафтори дағалона дар кӯчаҳо, хиѐбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои
фароғатӣ, дохили нақлиѐт, хобгоҳҳо, манзили зист, дигар ҷойҳои
ҷамъиятӣ ва муносибати тахрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист
пешгирӣ намоянд;
 ба фарзанд тамошои филмҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ,
зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд;
 ба фарзанд мутолиа ва паҳн кардани сабтҳои электронӣ
(аз ҷумла, тариқи телефонҳои мобилӣ), китобҳо, варақаҳо,
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рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар маводи чопии дорои хусусияти
шаҳвонӣ, зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд;
 ба ҷалб намудани фарзанд ба корҳои хавфнок ва вазнини
ба саломатии ӯ зараровар ва ҳамчунин дигар корҳое, ки ба
инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ ва равонии фарзанд халал
мерасонанд, иҷозат надиҳанд;
11. Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд
(моддаи 69), ки падару модар (яке аз онњо) метавонанд аз њуќуќи
волидайнї мањрум карда шаванд, агар онњо :
 бо кўдакон берањмона муносибат намоянд, аз љумла
нисбати онњо зўроварии љисмонї ѐ руњиро раво бинанд, ба
дахолатнопазирии љинсии онњо дастдарозї кунанд;
 аз иљрои вазифаи падару модарии худ саркашї намоянд,
аз љумла њангоми саркашии беинсофона аз пардохти алимент;
 суиистеъмол намудани њуќуќњои падару модарии худ;
 бадмаст ѐ нашъаманди музмин бошанд;
 љинояти бадќасдонаро нисбати њаѐт ѐ саломатии
кўдакони худ ѐ нисбати њаѐт ѐ саломатии њамсарашон содир
намуда бошанд.
Њамчунин моддаи 77 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон
муќаррар менамояд, ки дар њолати тањдиди бевосита ба њаѐту
саломатии кўдак маќомоти васоят ва парасторї барои
баровардани ќарори мувофиќ оид ба фавран гирифтани кўдак аз
падару модар ѐ яке аз онњо ѐ дигар шахсоне, ки кўдак дар
сарпарастии онњо мебошад, њуќуќ доранд.
12. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон муљозотро барои
содир намудани амалњои зўроварї нисбати кўдакон дар моддаҳои
зерин пешбинї менамояд:
 «Љиноят бар зидди оила ва ноболиѓон» (моддањои 165178);
 «Амалњои зўроварии дорои хусусиятњои шањвонї»
(моддаи 139);
 «Алоќаи љинсї ва дигар амалњои дорои хусусиятњои
шањвонї бо шахсони ба синни 16 солагї нарасида» (моддаи 141);
 «Зарбу лат» (моддаи 116); «Шиканља» (моддаи 117),
инчунин «Љиноят бар зидди оила ва ноболиѓон» (моддањои165178);
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 «Иљро накардани вазифањои тарбияи ноболиѓ аз тарафи
падару модар ва дигар шахсоне, ки ба зиммашон ин вазифа
гузошта шудааст: њамчунин педагогњо ва дигар кормандони
муассисаи таълимию тарбиявї, агар ин амал бо муносибати
берањмона нисбати ноболиѓон алоќаманд бошад» (моддаи 174);
 «Нокифоя иљро кардани вазифањои худ нисбати таъмин
намудани бехатарии њаѐт ва саломатии кўдакон, ки чунин
вазифањо аз рўи хизмат бар души онњо гузошта шудааст, ѐ
шахсоне, ки ин вазифањоро бо супориши махсус ѐ иљро мекунанд ѐ
ихтиѐрї чунин вазифањоро ба зиммаи худ гирифтаанд, агар дар
натиљаи ин аз рўи беэњтиѐтї ба саломатии кўдаки хурдсол зарари
вазниниаш миѐна расонида шуда бошад» (моддаи 175).
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ЌИСМИ III.
ФАЪОЛИЯТИ КОРМАНДОНИ ПЕДАГОГЇ
ОИД БА ПЕШГИРЇ НАМУДАНИ
ЗЎРОВАРЇ ВА ТАРБИЯИ ЌОЛАБЊОИ
ЃАЙРИЗЎРОВАРИИ РАФТОР
1. Мақомоти соњаи маориф, новобаста аз шаклњои
ташкилию њуќуќї ва моликият барои фаро гирифтани љанбањои
пешгирии зўроварї дар/берун аз оила, зўроварии байни њамсолон
дар/берун аз муассисаи таълимї, зўроварї дар сомонањои Интернет
дар доираи соатњои мавзўї ва мувофиќи Модулњои/куррикулуми
таълими фанњои њатмии мактабї "Маърифати оиладорї", "Одоби
муошират ва рўзгордорї" (синфњои IX-X), Асосњои давлат ва њуќуќ
(синфњои 8-9) «Њуќуќи инсон» (синфњои X-XI), ва мувофиќи
маводњои методии барои омўзгорон тасдиќнамудаи ВМваИ
вазифадоранд. Њамаи намудњои фаъолияти дар муассисаи таълимї
ба маќсади пешгирї намудани омилњои хатароваранда ба кўдак ва
калонсолон ва тањкими омилњое, ки онњоро аз чунин вазъият
муњофизат мекунанд, ба кам намудани зўроварї мусоидат мекунанд.
Амалњои пешгирии аввалия ба хонандагон равона карда шуда, ба
пешнињод намудани иттилоот оид ба масъалаи зўроварї ва
оќибатњои он нигаронида шудаанд.
Омўзишї фанњои таълимї ва чорабинињои берун аз синфии
тарбиявї оид ба пешгирии зўроварї нисбати кўдакон инкишоф
додани малакањои зеринро дар бар мегиранд:
• Малакаи худшиносї ва шинохти атрофиѐн;
• Малакаи фањмидани эњсоси одамони дигар ва
тањаммулпазирї;
• Малакаи тафаккури танќидї ва мусбї нисбат ба њодисаю
воќеањо;
• Малакаи муоширати ассертивї;
• Малакаи “Не” гуфтан дар ҳолатҳои зарурӣ;
• Малакаи ба таври осоишта њал намудани мушкилињо;
• Малакаи пешгўї намудани хавфњо ва оќибати он;
• Малакаи иттилоотдињї (љустуљўи муњофизат, коркард,
интиќоли иттилоот);
• Малакаи тањаммул намудан дар дарсњо ва истифода
намудан аз таљрибаи шахсї ва таљрибаи атрофиѐн;
• Малакаи худмуњофизаткунї ва мурољиат намудани кўдак
ба шахсони масъул;
• Малакаи ќабул намудани ќарорњои мувофиќу бехатар;

15

• Малакаи барќарор намудан, нигоњдорї ва ќатъкунии
муносибатњо ва ѓайра.
Кормандони муассисаи таълимї мулоњизањои зеринро оид ба
мундариљаи мавзўї ва методикаи фаъолияти таълимию тарбиявї
метавонанд истифода намоянд:
 маълумот додан оид ба њуќуќњои кўдак барои муњофизат
аз зўроварї, беэътиної, истисмор, аз љумла ба таъмин намудани
муњити бехатар, солим, ки барои инкишофи кўдак мусоидат
мекунад ва њамзамон дар муассисањои таълимї муносибатњои
конструктивї байни хонандагон ташаккул меѐбад;
 донишу малакањои кўдакон, ки дар доираи фанњои
мактабї мувофиќи куррикулуми таълимї ташаккул меѐбанд, аз
љумла, дар таълими фанњои "Маърифати оиладорї", "Одоби
муошират ва рўзгордорї" (синфњои IX-X), Асосњои давлат ва
њуќуќ (синфњои 8-9) «Њуќуќи инсон" (синфњои X-XI)ва њангоми
тањияи наќшаи таълимї вазъиятњои гуногуни њаѐтї ба эътибор
гирифта шавад. Ба њамин тариќ, њодисањои зўроварї тавассути
маљмўи малакањои иљтимої пешгирї карда мешавад ва кўдак
метавонад њангоми вазъиятњои гуногуни њаѐтї истифода намояд;
 фаъолияти шаффоф ва конструктивї мавзўъњоеро дарбар
мегирад, ки бо њар гуна фарќияти одамон хотима мебахшад (дар
байни онњо: љинс, мансубияти этикї, вазъи молиявии оила,
мувафаќќияти хониш дар мактаб, њолати саломатї ва ѓайра).
Пешравї ва муваффаќият нобаробарї ва фосилаи иљтимоии баѐни
хонандагон ва гурўњњои иљтимоии гуногунро аз байн бурда, ба
муттањидї ва эњтироми онњо мусоидат менамояд;
 додани иттило ба кўдакон оид ба падидањои гуногуни
зўроварї, муайян карда тавонистани њолатњои зўроварї ѐ вазъияти
хатарнок оид ба оќибатњои зўроварї, беътиної ва истисмор,
инчунин додани маълумот дар бораи вазъиятњое, ки дар он
љабрдидагони зўроварї ќарор доранд ѐ шубња мекунанд.
Хонандагон бояд аз хабар додан ба педагог (омузгор) ѐ психолог
дар
бораи
чунин
њолатњо
натарсанд,
инчунин
ташкилот/хадамотњои мањалиеро донанд ки ба онњо њангоми
дучор шудан ба мушкилот мурољиат карда метавонанд;
 инкишофи босуръат ва дастрасии васеъ ба технологияњои
иттилоот муњити наверо ба вуљуд меовардад, ки дар он
тарсонидану зўроварї нисбати кўдакон дар мактаб ва берун аз он
эњтимол дорад. Дар чунин вазъият кўдакон ба малакаи
худмуњофизаткунї эњтиѐљ доранд ва риоя намудани ќоидањои
бехатарии шахсї ба монанди пешнињод накардани маълумотњои
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шахсї дар бораи худ ва оилаашон, љойгир накардани расмњое, ки
метавонанд кўдакро осебпазир намоянд ва ѓайра;
 ба барномаи пешгирии аввалия дохил намудани
мавзўъњое, ки ба наќши шоњидони њодисањои зўроварї дар хабар
додани онњо, ба љабрдидагони зўроварї кўмак расонидан ва
дастгирии кўдакони нисбатан осебпазир яке аз стратегияњое
мебошад, ки ба кўмак расонидани љабрдидагон аз зўроварї ва
бартараф намудани маргинализатсия/људо намудани онњо аз
коллектив ва оила мусоидат менамояд;
 бо ѐрии омўзгорон кўдакон дар синф усулњои гуногуни
њалли конструктивии низоъро меомўзанд, бартарияти онњоро
вобаста ба вазъияти мушаххас баррасї мекунанд, ба худ наќши
њарду тарафро ќабул мекунанд, кўшиш мекунанд фањманд, ки онњо
худро чї гуна эњсос мекунанд ва ѓайра. Бо ѐрии роњбари синф
кўдакон нофањмињо/иштибоњњои воќеиеро тањлил мекунанд, ки
дар њаѐти баъзе аз хонандагон, синф ѐ мактаб рўй медињанд; бо
ѐрии он кўдакон техникаи ѓайризўроваронаи њал намудани онњоро
истифода мебаранд (масалан, бозии наќшофаринї). Њангоме ки бо
чунин њолатњо дар мактаб ѐ берун аз он дучор мегарданд, кўдакон
малакањои ташаккулѐфтаро истифода мебаранд. Дар ин замина
муњим аст, ки онњо имконияти андеша ронданро оид ба таљрибаи
воќеии худ имконият дошта бошанд, ки ба омўзгор низ барои
таъмин намудани судмандии чорабинии тарбиявї кўмак расонад.
Табиату мураккабии донишњои ба кўдакон пешнињодшаванда ва
мањоратњои дар онњо ташаккулѐфта бояд ба хусусиятњои
синнусолї, махсусияти равандњои гурўњњи дар њар як синф
(дараљаи боварї ва муттањидї, дараљаи махрифати байнишахсї,
мављуд будани ќобилият барои ба роњ мондани муносибатњо ва
ѓайра) ва дараљаи балоѓати кўдакон мувофиќ бошанд.
Чорабинињои тарбиявие, ки дар муассисаи таълимї гузаронида
мешавад, бояд ба дараљаи мањорату дониши кўдакон барангезиш
додани инкишофи малакањои нав асоснок карда шуда, имконияти
зиѐди истифодаи онњо, инчунин фароњам овардани фазои
бовариро барои баланд бардоштани самаранокии раванди таълим
мусоидат намоянд.
 ташаккули малакањо тавассути стратегияњои таълимї
амалї карда мешаванд (масалан, корњои гурўњї, бозињои наќшї,
тањия намудани постерњо/гўшањои иттилоотї, тањлили њодисањои
мушаххас, техникањои ба ќабул намудани мавќеи муайян ва
ифдодањои хусусї асоснокшуда ва ѓайра);
 истифода бурдани усулбњои гуногуни таълим ва усулњои
интерактивї барои фароњам овардани фазои бовариноке мусоидат
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мекунанд, ки дар он кўдакони дорои таљрибаи худро бехатар эњсос
мекунанд. Ин муњити солим махсусан барои кўдаконе муњим аст,
мушкилоти ифода ва интегратсияи таљрибаи шахсии бо зўроварї
алоќамандро эњсос мекунанд. Дастгириро њангоми дарккунї ва
хабар додани таљрибаи шахсї эњсос намуда, кўдакон дар бартараф
намудани тассуроти манфї ва мустањкам намудани боварї ба худ
ва худназораткунї кўмак мерасонад;
 намудњои фаъолият ва усулњои истифодашаванда бояд
њаѐти воќеии кўдаконро дар бар гирад. Алоќаманд намудани
иттилооти
нав
бо
вазъиятњои
мушаххас
аз
њаѐти
синф/мактаб/љомеа (њодисањои начандон калоне, ки аниќ дар
байни кўдакон ба амал меоянд) барои аз худ намудани малакањо ва
баланд бардоштани дараљаи боварї ба истифодаи онњо мусоидат
менамоянд;
 гуногунрангии чорабинињои берун аз синфї, ки дар
муассисаи таълимї мувофиќи шавќу завќи кўдакон пешнињод
мегардад, ба фароњам овардани имкониятњои конструктивї барои
худтањлилкунї ва гузаронидани ваќти холї дар шакли судманд
мусоидат мекунанд;
 љалб намудани шарикон оид ба таълиму тарбия дар
иттилоотдињии кўдакон/хонандагон аз рўи мавзўъњои омодагии
махсусро талабкунанда: ќонунгузорї, љанбањои тиббї ва ѓайра
имкон дорад, дар ин маврид бояд мувофиќати сиѐсати муассисаи
таълимї аз рўи масъалањои муњофизати кўдак, идеяњои
пешнињодшаванда ва стратегияи кори истифодабарандаи
намояндагони муассисањои дигар таъмин карда шавад.
2. Роњбарони синфњо, барои фаро гирифтани љанбањои
пешгирии зўроварї дар/берун аз оила, зўроварї байни њамсолон
дар/берун аз муассисањои таълимї ва зўроварї дар ҳолатҳои
доираи Интернет, дар доираи соатњои синфї њамчун ќисми
таркибии наќша оид ба чорабинињои тарбиявї ва мувофиќи
дастурамалњои методї барои омўзгорон, ки аз тарафи ВМ ваИ ЉТ
тасдиќ карда шудааст, истифода намоянд.
3. Роњбарони синфњо дар њамкорї бо психологњо (агар чунин
вазифа дар муассисаи таълимии мазкур мављуд бошад) новобаста аз
шакли ташкилию њуќуќї ва моликият фаро гирифтани љанбањои
пешгирии зўроварї дар/берун аз оила, зўроварї байни њамсолон
дар/берун аз муассисањои таълимї ва зўроварї дар доираи
Интернет, дар доираи маљлисњои падару модарон маълумот дињанд.
Мундариљаи чунин машѓулиятњои маљлиси падару модарон бо
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дастурамали методии ВМваИ-иЉТ танзим карда мешавад,
мавзўъњои зеринро метавоанд дар бар гирад:
• таъсири/оќибатњои зўроварї дар оила ва дигар намудњои
зўроварї ба кўдак;
• вазифаи падару модар дар тарбияи кўдак;
• аз љониби ќонунгузорї пешбинї намудани муљозот барои
содир намудани зўроварии волидон нисбати фарзандон, аз љумла
истисмори мењнати кўдакон ва манъ кардани дар муассисањои
таълимї тањсил намудани фарзандон;
• салоњияти психологи мактаб оид ба ташхиси осеби
психологии кўдак – чабрдидаи эњтимолии зўроварї ва
машваратдињии оилавї барои ба танзим даровардани низоъњо дар
оила ва дар доираи муассисањои таълимї ва салоњияти
кормандони тиббї њангоми ошкор намудани низњои намоѐни
зўроварї дар бадани кўдак.
Дар байни дигар мавзўъњое, ки психологњои муассисањои
таълимї дар маљлиси падару модарон (ѐ дар доираи сўњбатњои
фардї бо волидон) оид ба иљро намудани уњдадорињои худ дар
тарбияи кўдакон мегузаронанд, масъалањои зеринро ба њисоб
гирифтан муњим аст: ба њисоб гирифтани марњилањои гуногуни
синнусолї; талаботњои кўдак, ки бо инкишофи муътадили кўдак
алоќаманданд; одоби муошират бо кўдакони синну соли гуногун;
ба назар гирифтани машѓулиятњои асосии кўдак ва пешгири
намудани машѓулиятњое, ки ба саломатию рушди онњо зарар
мерасонанд; муайян намудани наќши хадамотњои мањаллие, ки ба
волидон дар тарбияву ѓамхории кўдак кўмак расонида метавонанд;
истифодаи усулњои солим ва мувофиќ ба синну соли кўдак
бехушунату зўроварї тарбия намудани кўдак, ки барои азхуд
намудани рафтори дилхоњу маќбул барои волидон ва љомеа аз
нуќтаи назари эмотсионалї ва иљтимої мусоидат намояд, таъмин
намудани шароит, ки ба эњтироми шаъну шарафи кўдак кўмак
расонад; фаъолияти якљоя, ки барои фароњам овардани фазои
мусбати муносибатњо бо кўдак мусоидат менамояд (масалан,
хониши дукаса, кўмак расонидан дар иљрои вазифаи хонагї,
бозињо дар оила).
Самаранокии чорабинињои ба волидон раовнакардашуда аз
якчанд омилњо вобастагї дорад: банаќшадарории онњо дар асоси
талаботњои кўдак аз љониби волидон, пешнињод намудани
чорабинињо ба маќсади дастгирии волидон њамчун шахси масъул
дар таълиму тарбия ва зоњир намудани ѓамхорї нисбати кўдак, ба
роњ мондани фаъолияти мунтазам ва њамкорињои мутаќобила бо
оила ва кўдак. Њангоми дар маљлиси падару модарон аз иштирок
даст кашидани волидон/васиѐн (ѐ онњое, ки бо сабабњои муайян
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дар маљлис иштирок карда наметавонанд), роњбари синф ѐ
психолог барои шаклњои алтернативии муошират бо чунин
волидон тавассути воситањои муосирро (телефон, Интернет) бояд
ба роњ монанд. Дар њолати ќатъиян рад намудан ѐ беэътиної
намудан нисбати кўдак ѐ дигар кўдакони муассисаи таълимї
Комиссия оид ба њуќуќњои кўдак ѐ маќомоти васоят/сарпарастї
хабардор карда шавад.
Ба њамин тариќ кўмаки аввалияи ба волидон/намояндагони
ќонунї/ васиѐн равонакардашуда ќисми муњими фаъолияти
пешгирии зўроварї нисбати кўдакон мебошад ва ба назар
гирифтани масъалањои зер ин муњим аст:
 гирифтани донишҳои зарурие, ки барои баланд
бардоштани муқовимот кардан ба зўроварї, беътиної, истисмор ва
оќибати њамаи шаклњои зўроварї барои саломатї ва рушди кўдак
мусоидат мекунанд, барои волидон/васиѐни кўдакон муњим аст;
 иттилоотдињї ба волидон/васиѐн дар бораи њуќуќњои
кўдак барои муњофизат аз њар гуна шаклњои зўроварї, аз љумла
њамчунин дар бораи дигар муќаррароти ќонунгузорї дар соњаи
зўроварї нисбати онњо;
 иттилоотдињї ба волидон/васиѐн дар бораи муќаррароти
тартиботи фаъолияти муассисаи таълимї оид ба ошкор намудан,
хабар додан, бозфиристонї ва кўмак расонидан дар њолатњои
зўроварї нисбати кўдакон, ќабул намудани чорањои муњофизат ва
кўмакрасонї ба онњо.
4. Пешгирї намудани њолатњои зўроварї нисбати кўдакон,
маљмўи чорабинињоеро дар бар мегиранд, ки аз инњо иборат аст:
 эњтиром намудани њуќуќњо ва эњтиѐљоти кўдак;
 ба роҳ мондани муносибати солими баробари гендерї
нисбати кўдак;
 ба раванди корҳои тарбиявї дохил намудани иттилооте,
ки ба кўдакон дар дарк намудани муносибати гендерї ва роњ
надодан поймолкунии њуќуќи гендерї кўмак мерасонад;
 ба назар гирифтани эњтиѐљоту мушкилоти кўдак ва
падару модари вай;
 дастгирї/муосидат намудан ба инкишофи тарзи њаѐти
солими кўдакон, ки барои нигоњ доштани саломатии руњию
љисмонии онњо мусоидат менамояд (аз љумла, дар муњити мактаб,
дар оила, дар ва шабакањои иљтимої, аз љумла Интернет);
 кўдаконро дар руњияе тарбия намудан зарур аст, ки
њангоми онњо барои кўмак ба психолог ѐ роњбари синф дар њолати
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њодисаи зўроварии бо онњо содиршуда аз мурољиат намудан шарм
намедоранд ва наметарсанд;
 додани маълумот ба кўдакон дар бораи хадамотњои
мављудаи кўмакрасонї дар њолатњои зўроварї, ба монанди
телефони боварї, машваратдињии on-line, ва ѓайра, инчунин
мумкин аз хадамоти мањаллї (аз љумла Комиссияи њуќуќњои кўдак
дар назди маќомоти мањаллии иљроияи њокимияти давлатї,
маќомоти васоият ва парасторї, маќомоти тибби судї, ШКД,
њифзи иљтимої ва ѓайра барои баррасї дар њолати ошкор
намудани њодисањои зўроварї нисбати кўдакон;
 баланд бардоштани малакањои касбии омўзгорон оид ба
љанбањои пешгирии њар гуна зўроварї нисбати кўдакон.
5. Муассисаи таълимї барои кўдак муњити бехатар
мебошад, зеро дар онљо тадбирњо љињати пешгирї намудани
зўроварї андешида мешаванд, ки муњимтаринаш инњоянд:
 мунтазам гузаронидани мониторинги касбии омўзгорон
ба маќсади пешгири намудани истифодаи њар гуна намудњои
зўроварї нисбати кўдакон;
 роњбарияти муассиса иќтидори кормандони худро оид ба
пешгирї ва вокуниш ба њодисањои (эњтимолии) зўроварї нисбати
кўдакон, инчунин аз њисоби љалб намудани дигар мутахассисон
оид ба дахолати онњо дар вазъияти тањдиди бевосита ба кўдакон ва
беэътиної намудан нисбати кўдакон, барои бехатарї ва солимии
кўдак мусоидат намояд;
 кормандони муассисањои таълимї ба кўдакон оид ба
њуќуќњояшон ва чї гуна аз зўроварї худро муњофизат намудан
иттилоот медињанд ва дар доираи муассисаи таълимї гўшањои
иттилоотї бо ахбороти љињати маълумотгирї ташкил карда шавад;
 дар муассисаи таълимї фароњам овардани фазои мусбати
тадрис/таълим ва њавасманд намудани кўдакон љихати додани
маълумот дар бораи худ дар оила ѐ муносибаташон бо њамсолон ва
муњими иљтимої, њамзамон дар њолати зарурї ташкил ва ба роњ
мондани кўмак ва ѐрии психологї;
 дар муассисаи таълимї системаи баќайдгирии њодисањои
зўроварї, муносибати берањмона нисбати кўдакон ташкил карда
шуда, дар њолатњои зарурї ба кўдакон кўмаки сариваќтии
дастгирї ва чораандешї карда шавад;
 роњбарони синф ва психологњо дар муассисањои
тањсилоти миѐнаи умумї бо волидон фаъолона њамкорї намуда,
барои бењтар намудани муњити бехатар барои кўдакон
тадбирандешї намоянд;
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 кормандони
муассисањои
таълимї
муќаррароти
Дастурамали мазкурро риоя намуда, оид ба њодисањои зўроварї
нисбати кўдакон роњбарияти муассисаи таълимиро хабардор
кунанд, агар онњо шоњиди чунин њодисањо дар доираи мусассисаи
мазкур шуда бошанд.
6. Муќаррароти санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон, ки њар гуна падидањои зўроварї нисбати кўдаконро
манъ мекунанд ва инкишофи њуќуќњои кўдакон сарварони
муассисањои таълимї оид ба ташкил намудани (бо љалби
хонандагони синфњои болої) гўшањои иттилоотї/овезањои деворї
дар мавзўи «Ба зўроварї роњ нест», Оилаи хушбахт – оилаи бе
зўроварї ва ѓайра чорањо меандешанд, ки љавононро дар руњияи
ќобили ќабул набудани њар гуна шаклњои зўроварї ва баланд
бардоштани саводнокии њуќуќии љавонон тарбия мекунанд.
Маводњои айѐнї бояд дар минтаќаи фаъолияти таълимї
хонандагони синфњои болоии муассисањои таълимї овехта шаванд
ва бояд раќами Хадамоти Телефонии ШКД -1919-ро, ки њамаи
хоњишмандон метавонанд занг зананд ва дар бораи њодисаи
зўроварї нисбати кўдакон хабар дињанд, инчунин Телефони
Боварии назди ШКД дар ш. Душанбе – 212121-ро дар бар гиранд.
7. Барои баланд бардоштани огоњии кўдакон дар бораи
падидаҳои зўроварї дар оила ва ташаккули муносибати
тањаммулнопазири кўдакон нисбати он, баланд бардоштани
саводнокии њуќуќии хонандагони синфњои болої, дар арафаи яке
аз рўзњои таљлили Рўзи модарон (8-уми март), Рўзи байналхалќии
оила(15-уми май), Рўзи байналхалќии кўдакон (1-уми июн) ѐ дар
доираи аксияи њарсолаи байналхалќии «16 рўзи фаъолнокї бар
зидди зўроварии гендерї» (25 ноябр-10 декабр) роњбарони
муассисањои таълимї бо ташкилотњои љамъиятии зинаи мањаллї,
ки фаъолияти худро дар муќовимат ба зўроварї дар оила амалї
менамоянд, њамкорї кунанд, ки якљоя бо муассисањои таълимї
метавонанд озмуни расмњоро дар мавзўи «Оилаи хушбахт – оилаи
бе зўроварї», «Љавонон бар зидди зўроварї», «Дар фазои
Интернет барои зўроварї љой нест» ва дигар мавзўъњо оид ба манъ
намудани мењнати маљбурии кўдакон ва пешгирї намудани
харидуфурўш /истисмори кўдаконро доир намоянд, викторинањои
шавќовар, эссе ва дигар чорабинињои тарбиявиро ба маќсади
пешгирї намудани њар гуна намудњои зўроварї нисбати кўдакон
ташкил намоянд.
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8. Раѐсату шуъбањои маориф дар матбуоти даврӣ
(маљаллањо, бюллетенњо) оид ба мавзўи пешгирии зўроварї дар
оила маќолањо нависанд, аз љониби психологњо ва педагогњои
мактабї,
маълумотњоро
љињати
расонидани
кўмак
ба
љабрдидагони зўроварї чоп намоянд.
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ЌИСМИ IV.
ДАСТУРАМАЛ ОИД БА ДАХОЛАТИ
КОРМАНДОНИ СОЊАИ МАОРИФ БА
ЊОДИСАЊОИ ЭЊТИМОЛИИ ЗЎРОВАРЇ
НИСБАТИ КЎДАКОН
1. Тартиби ошкор намудан ва баќайдгирии њодисањои
зўроварї, беэътиної, истисмори мењнати кўдакон ё
харидуфурўши кўдакон
1.1. Сабаб барои дахолати мутахассисон оид ба омўзиши
вазъияти оила манбаҳои зерин шуда метавонад:
- ахборот аз кўдак;
- ахборот аз волидон (намояндагони ќонунї), дигар аъзоѐни
оила;
- ахборот аз мутахассисон;
- ахборот аз њамсолону дўстон, дигар шањрвандон;
- ахборот аз кормандони муассисањои таълимї;
- натиљаи муоинаи тиббӣ аз тарафи кормандони тиббї
мутахассисони соҳа;
- ахбороти иловагии дар рафти ташхиси психологї (аз
тарафи психологи муассисаи таълимї) ва назорати кўдак (аз
тарафи кормандони муассиса) љамъовардашуда.
1.2. Ба ошкор намудани аломатњои муносибати берањмона
нисбати омилҳои зерин диќќати махсус додан лозим аст:
- ноболиѓоне, ки дар оилањои дар вазъияти мушкили њаѐтї ѐ
бўњронї ќарор доранд, дар хизматрасонии муассисањои њифзи
иљтимоии ањолї мебошанд/дар вазъиятњои душвори њаѐтї ѐ дар
њолати тањдиди бевосита ќарор доранд, зиндагї мекунанд;
- ноболиѓоне, ки бо осебњои бадан ба муассисањои
тандурустї дохил шудаанд ѐ дар оилањое зиндагї мекунанд, ки дар
муоинаи тиббию иљтимої ќарор доранд;
- ноболиѓоне, ки волидайнашон ба ќайди маќомоти корњои
дохилї гирифта шудаанд;
- ноболиѓони ба муассисаи таълимї раванда, ки мушкилоти
таълиму рафтор доранд, бо сабабњои ѓайриузрнок ба дарсњо
намераванд, ѐ ноболиѓони оилањои номусод. ки дар назорати
дохилимактабї ќарор доранд.
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1.3. Оид ба хусусиятњои рафтори кўдак ва махсусан ба
омилњои зерин диќќат додан муњим аст:
 инкишофи руњї ва љисмонии кўдак ба синнусолаш
мувофиќ нест;
 дар њолатї беназорат ва чиркин ќарор доштан ;
 рафтори таѓйирѐбанда зоњир намудан: гузариш аз њолати
оромї ба барангезиши ногањонї, ба мисли ќањр, ѓазаб, нооромии
руњї (чунин рафтор аксаран сабаби вайроншавии муносибат бо дигар
кўдакон мегардад) – бењавсалагї ѐ баръакс, агрессивияти кўдак;
 ба мушкилии таълими рў ба рў гаштан;
 аз кашидани сару либос саркашї кардани кўдак, бо
мақсади доѓњои кабуд ва захмњои баданашро пинњон кунад;
 бадбинї ѐ эњсосоти тарс нисбати падар ѐ модар; гиря
кардан ѐ муддати дароз хомўш нишастан ва аз љавоб додан ба
саволњо саркашї намудан;
 тарсидан ѐ аз садои ногањонї нороњати зоњир намудан ба
монанди њодисаи дастафшонї, ногањон наздик шудани шахси
калонсол, њаракатњои якбора, ки њангоми онњо кўдак худро дарњам
мекашад ба мисли он, ки гўѐ аз зарба метарсад;
 кўшиши аз њад зиѐд нисбати маъќулшуморї. мењрубонии
њар як шахси калонсол, ѓамхории гипертрофишуда дар бораи њама
чиз ва њама кас;
 намоиш додани рафтори «калосолона», шавќу њавас
нисбати масъалањои шањвонї;
 волидон ѐ васиро ба расонидани осебњо гунањкор
намудани кўдак;
 баҳонаҷӯи зиѐди кўдак, қаҳру ғазаб нишон додан њангоми
бозї ѐ нисбати кўдакони дигар (њангоми бо лухтак бозї кардан
кўдакон наќши волидайнашонро њангоми бозї овоздор ѐ такрор
мекунанд);
 дар мактаб пинњон намудани рўзнома, фиреб, додани
ҷавобҳои шадиди эмотсионалї њангоми танбењ ѐ бањои бад
гирифтан, тарси ба хона рафтан;
 њодисањои энурез, энкопрез (тар кардани ҷои хоб шабона)
дар кўдаки синни мактабї;
 кўдак ваќти зиѐди худро дар оилаи шиносон, њамсинфон,
њамсояњо гузаронида, барои баъди мактаб ба хона рафтан кўшиш
намекунад.
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Кормандони муассисаи таълимї бо кўдакон тарзе муносибат
намоянд, ки ба инкишофи эмотсионалию иљтимоии онњо мусоидат
намояд: вазъиятњои душвори оилавї (набудани яке аз волидон ѐ аз
њам људо шудани онњо, алкоголро суиистеъмол намудани волидон,
волидони руњафтода, њодисаи худкушї дар оила, зўроварї нисбати
дигар аъзои оила ва ѓайра), душворињои муошират ва муносибат
бо њамсолону калонсолон (шўрондан, фишороварї, талаботњои
зиѐд, низоъњои байнишахсиятї, таассуроти бо људошавї дар
муносибатњои хайѐлпарварона ва ѓайра), мушкилоти рафтору
стресси аз вазъияти нав пайдошуда пешгирї намоянд. Дар њолате
ки агар дар кўдакон аломатњои зўроварї ѐ агрессияро нисбати
дигар тарбиягирандагони муассисаи таълимї/омўзгорон зоњир
намоянд, психологи муассисаи таълимї њатман корњои инфиродии
баланд бардоштани устувории эмотсионалии кўдакро нисбати
омилњои номусоид гузаронад (дар доираи љадвали кории худ),
инчунин ба волидони кўдак истифода бурдан аз хизматрасонињои
дигар мутахассисон/психотерапевтњоро тавсия дињад, њаматарафа
барои пешгирии зўроварї нисбати кўдак тавассути бозифристонї
(њангоми тањдиди бевосита ба кўдак ва бо мусоидати роњбари
муассиса) ба хадамотњои махсуси муњофизати њуќуќњои
кўдак/маќомоти њифзи кўдак кўмак расонда.
1.4.
Хусусиятњои рафтори калонсолон (волидон ѐ
васиѐни) кўдак, ки метавонанд дар бораи муносибати берањмона ѐ
зўроварї нисбати он шањодат дињанд, бояд аз тарафи кормандони
муассисањои таълимї тањлил карда шаванд:
 дар суњбат бо кўдак волидон эњтиѐткорї ѐ бетарафї
зоњир менамоянд ;
 беасос дар мактаб набудани кўдакон, таъхири беасоси
мурољиат намудани волидон ва кўдак барои кўмаки тиббї;
 волидон дар осебњои бардошташуда кўдакро гунањкор
мекунанд;
 шарњи њолати кўдак бо љароњатњои љисмонии дар кўдак
мављудбуда ѐ наќли кўдак мувофиќат намекунад;
 ихтилоф дар суњбат оид ба кўдак, оила, шавќу раѓбати
кўдак, якљоя ваќтгузаронї ;
 волидон дўстони кўдак ва бо ки ваќтгузаронии ўро
намедонанд;
 ба шикоятњо оид ба рафтори писарашон (духтарашон)
дар боѓчаи бачагон, мактаб сард ѐ хеле бо њарорат ва пурњассосият
вокуниш нишон медињанд;
 аксаран кўдакро аз як муассиса ба дигар мегузаронанд.
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Барваќт ошкор намудани њодисањои муносибати берањмона
нисбати ноболиѓон ва ба кўдакон расонидани кўмаки маљмўї зарари
саломатию инкишофи онњоро кам менамояд, ба пешгирии ятимии
иљтимої ва худкушињо дар байни ноболиѓон мусоидат менамояд.
1.5.
Њангоми шубња намудани њодисаи зўроварии
содиршуда нисбати кўдак корманди муассисаи тиббї дар вазъияте,
ки оиди њодисаи содир намудани зўроварї нисбати кўдак боварї
нест (изњои намоѐни зўроварї нестанд ва кўдак инкор ѐ аз гуфтан
саркашї мекунад) – барои хабар додан дар ин бора ба роњбарият
вазифадор аст, ки вай дар навбати худ мувофиќан захирањои
инсонии дар муассиса бударо барои фањмидани вазъи кўдак љалб
менамояд. Дар њолатњои мазкур бояд психолог ѐ роњбари
синф/дигар шахси боваринок (одами калонсол) даъват карда
шаванд, ки малакањои гузаронидани суњбатро дар мавзўи тасдиќ ѐ
рад намудани њодисаи зўровариро доранд ва ба маќсади
муњофизати кўдак усулњои фишоровариро нисбати кўдак истисно
мекунанд. Психологи муассисаи таълимї барои доштани методикаи
гузаронидани суњбат бо кўдакон ва бањодињии хусусиятњои фардию
психологии шахсияти кўдак барои ошкор намудани аломатњои
осеби психологї ва зўроварї вазифадор аст, њамзамон вай бояд
њамаи њуљљатњоро бо дастрасии мањдуд бодиќќат нигоњдорї
намояд/баъдан барои бо талаби сохторњои салоњиятдори давлатї
пешнињод намудани онњо омода бошад. Њангоми шубња намудани
далели зўроварии содиршуда (њар гуна шакл) нисбати кўдакон
корманди муассисаи тиббї роњбари муассисаи тиббиро хабардор
мекунад ва ахборотро ба Регистри махсуси бањисобгирии
маълумотњо оид ба кўдакони аз зўроварї дар оила љабрдида ё ба
зўроварии нисбати онњо содиршуда гумонбар дохил менамояд (ниг.
Замимаи 1), ки дар дасти роњбари муассиса нигоњ дошта мешаванд.
дар њолате ки агар барои ба даст овардани боварии ноболиѓ ваќти
муайяне лозим бошад, корманди муассиса рафтори вайро назорат
мекунад, тамоюлњои мушоњидашударо бошад ба Регистр дохил
менамоянд. Њангоми набудани психолог дар воҳиди кории
муассисаи таълимї роњбар барои бозфиристонии ахбороти мављуда
ба дигар ташкилотњои давлатии барои муњофизати кўдак
ваколатдор вобаста ба вазъият/эњтиѐљоти кўдак тавассути Дархости
мувофиќ вазифадор аст (ниг. Замимаи 2). Ташкилотњои ваколатдор
минбаъд роњ ѐфтан ба оилаи кўдакро (шароитњои зиндагии
ноболиѓро меомўзанд, бо оила иртибот пайдо мекунанд/бо волидон
(ѐ намояндагони ќонунї), хешовандони наздик суњбат мекунанд)
амалї мекунанд ѐ бо дигар шахсоне роњ меѐбанд, ки барои содир
намудани зўроварї нисбати кўдак гумонбар шудаанд.
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Роњбари муассисаи таълимї њамчунин барои дохил намудани
сабт дар Регистри мазкур дар њолати ошкор намудани њодисаи
зўроварї нисбати кўдак аз тарафи кормандони муассисаи мазкур бо
андешидани чорањои тафтишоти хизматї ва додани муљозоти
интизомї мувофиќи ќонунгузории амалкунанда вазифадор аст.
Дар њолати тафтишоти судї дар бораи содир намудани њар
гуна шаклњои зўроварї нисбати тарбиятгирандаи муассисаи
таълимї ва ба маќсади таъмин намудани дастрасї ба адолати судї
роњбар барои иштирок намудани психолог дар љаласањои судї
мухолифат намекунад, агар шањодати вай ѐ њуљљат дар бораи
њодисаи арзшудаи зўроварї нисбати кўдак зарур бошад. Њангоми
зарурият, ба маќсади бењтар намудани фазои оилавї ва њангоми
мурољиат намудани волидон барои хизматарсонии психологи
муассисањои таълимї, чунин машваратдињињо метавонанд дар
доираи фаъолияти психологи муассиса амалї карда шаванд.

2. Тартиби баќайдгирии њодисањои муайяншудаи зўроварї,
беэътиної, истисмори мењнати кўдакон ё савдои кўдакон ва
ба онњо вокуниш нишон додани кормандони муассисањои
таълимї
2.1. Дар њолати далели муайяншудани зўроварї нисбати кўдак
(ѐ шахси калонсол) ѐ будани асоси муътамади маълумот дар бораи
он ки бо ноболиѓ берањмона муносибат мекунанд, њамчунин ба
таври зарурї ба тарбияи ў ањамият надода, эњтиѐљоти кўдакро
сарфи назар мекунанд, шаклњои зўроварии таъсир/зулми руњиро
истифода мебаранд, истсимор менамоянд ва ѓайра, ки тањдиди
бевосита барои кўдак/амалишавии манфиатњои баландтарини кўдак
мебошад, роњбар бояд:
- (њангоми мављуд будани изњои зўроварии љисмонї нисбати
кўдак): андешидани чорањо бо назардошти синни кўдак барои
расонидани кўмаки тиббї ба кўдак (њангоми зарурият) ва таъмин
намудани бехатарии фаврии кўдак. Роњбар бояд муоинаи кўдакро аз
тарафи корманди тиббии муассиса бо љалб намудани маќомоти
тиббӣ судї, ки изњои зарбулат ва дигар шаклњои зўроварии
љисмониро ба ќайд мегиранд (протокол тањия мекунанд) ташкил
намояд. Барои њамроњї намудани кўдак ба маќомоти тибби судї
бояд ѐ яке аз волидони кўдак (намояндагони ќонуни вай), агар
зўроварї аз тарафи волидони кўдак (намояндагони ќонуни вай) ѐ аз
тарафи кормандони муассисаи таълимї содир карда ушда бошад –
намояндаи Комиссия оид ба њуќуќњои кўдак дар љойи истиќомати
кўдак (ѐ маќомоти васоят ва парасторї) љалб карда шаванд.
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- роњбари муассисаи давлатї барои фавран ба таври шифоњї
хабар додан (занг задан) ва баъди ин ба таври хаттї тањия намудан
ва бозфиристонии (дар давоми рўз) иттилооти фаврии мављуда ба
дигар ташкилотњои давлатии мављудаи дар самти муњофизати
кўдак ваколатдор вобаста ба вазъият/эњтиѐљоти кўдак тавассути
Дархости мувофиќ вазифадор аст (ниг. Замимаи 2). Ин
ташкилотњои дигари ваколатдор минбаъд роњ ѐфтан ба оилаи
кўдакро (шароитњои зиндагии ноболиѓро меомўзанд, бо оила
иртибот пайдо мекунанд/бо волидон (ѐ намояндагони ќонунї),
хешовандони наздик суњбат мекунанд) амалї мекунанд ѐ бо дигар
шахсоне роњ меѐбанд, ки барои содир намудани зўроварї нисбати
кўдак гумонбар шудаанд. Комиссия оид ба њуќуќњои
кўдак/маќомоти васояту сарпарастї оид ба муњофизати кўдак, то
худи аз оила гирифтани кўдак мувофиќи ќонунгузорї (додани
кўдак ба дигар волидон/хешованд/интернат) чорањо меандешанд.
Дар њолате ки агар маълум аст ѐ гумонбар мешавад, ки кўдак
ќурбонии љиноят аст, роњбари муассисаи таълимї њамчунин
фавран бояд маќомоти мањаллии корњои дохилї ѐ маќомоти
прокуратураро хабардор намояд. дар њолате ки агар дар
маълумотномаи њодисаи гумонбаршаванда ахборот дар бораи
истифодаи мењнати кўдакон дар шароитњои вазнин, зараррасон
ва/ѐ хатарноки мењнат, инчунин дар корњое, ки метавонанд ба
саломатї зарар расонанд, бошад, ахборот ба Инспексияи давлатии
мењнат фиристода мешавад. Дар њолате ки агар далелњои
харидуфуруши кўдакон, истисмори шањвонии онњо, тањдид ба
њаѐти онњо/маљбур намудан барои худкушї мављуд бошад –
ахборот ба ВКД ЉТ (Маркази мубориза алайњи харидуфуруши
одамон) ѐ маќомоти прокуратура фиристода мешавад. Дар бораи
њодисањои ошкоршудаи вайронкунии њуќуќњои ноболиѓон барои
маълумот, мењнат, истироњат, манзил ва дигар њуќуќњо, инчунин
дар бораи камбудињои фаъоляити маќомоти муассисањое, ки барои
пешгирии беназоратї ва ќонунвайронкунии ноболиѓон, фаъолият
ѐ бефаъолияти шахсони мансабдор, волидон, шахсони онњоро
ивазкунанда, ки муњофизати њуќуќ ва манфиатњои ќонунии
кўдаконро таъмин намекунанд, ахборот ба Комиссияи њуќуќњои
кўдаки маќомоти мањаллии иљрои њокимияти давлатї фиристода
мешавад. Роњбари муассисаи таълимї бояд ба маќомоти васоят ва
парасторї њамчунин оид ба ошкоркунии ноболиѓоне хабар дињад,
ки бе парастории волидон ва дигар намояндагони ќонунї
мондаанд, ѐ дар вазъияте ќарор доранд, ки ба њаѐту саломатии
онњо тањдид мекунанд инчунин ба тарбияи онњо муќовимат
мекунанд, инчунин ба маќомоти идоракунии њифзи иљтимоии
ањолї дар бораи ошкор намудани ноболиѓоне, ки ба кўмаки
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даввлат аз сабаби беназоратї ва бепарасторї ниѐз доранд,
инчунин дар бораи ошкор намудани оилањои дар вазъияти аз
љињати иљтимої хатарнок/њолатњои вазнини њаѐтї ќарордошта
иттилоот пешнињод намоянд. Њангоми ошкор намудани
ноболиѓони ба кўмаки давлат аз сабаби худсарона аз хонаи
кўдакон, мактаб-интернатњо ва дигар муассисањои кўдакона
баромадарафта ѐ бесабабњои муайян ќатъ намудани дарсњо дар
муассисањои таълимии эњтиѐљдошта роњбари муассиса барои хабар
додан ба маќомоти идоракунии маориф вазифадор аст. Дар њолати
ошкор намудани ноболиѓоне, ки дар вазъияти хатарноки иљтимої
ќарор доранд ба кўмакрасонї дар муассисањои истироњатї,
фароѓатї ниѐз доранд, роњбари муассисаи таълимї метавонад ба
маќомоти кор бо љавонон ва варзиш хабар дињад ѐ кўмак пурсад.
Дар њолатњои зўроварї, истифодаи њар гуна шаклњои мењнати
кўдакон аз тарафи кадрњои педагогї ѐ дигар корманди муассисаи
таълимї маќомоти мањаллии њифзи њуќуќро огоњ менамояд,
инчунин ба Раѐсати вилоятї/ноњиявии маориф хабар медињад, ки
дар навбати худ ВМваИ ЉТ-ро хабардор менамояд.
- роњбари муассисаи таълимї вазифадор аст, ки ахборот оид ба
њодисаи арзшудаи зўроварї нисбати кўдак ба Регистри бањисобгирии
маълумотњо дар бораи кўдакони аз зўроварї дар оила љабрдида ё ба
нисбати онњо зўроварї содиршуда гумонбар (ниг. Замимаи 1) дохил
карда шавад ва Регистр дар сейфи муассиса нигоњдори ќарда шавад.
Роњбари муассисаи таълимї ба њамаи кормандони ба њодиса
дахлдори муассиса оид ба вазифаи нигоњдории махфияти ахбороти
дорои хусусияти шахсии кўдак (ба истсинои њолатњое, ки агар ин
ахборотро маќомоти њифзи њуќуќ талаб кунанд) ва дар бораи
љавобгарии онњо барои фош намудани сирри касбї бо тартиби
пешбининамудаи ќонунгузории ЉТ хабар медињад;
2.2. Њар корманди муассисаи таълимї, ки дар бораи њодисаи
зўроварї, беэътиної, истисмор, харидуфурўш маълумот дорад
барои дахолат намудан ба маќсади пешгирии он ѐ кўмак талаб
намудан дар њолате ки дахолати мустаќилона номумкин бошад бо
љалби роњбари муассисаи таълимї вазифадор аст.
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2.3. Ба маќсади муњофизати њуќуќу манфиатњои ноболиѓи аз
зўроварї дар оила љабрдида ва бо дархости маќомоти мањаллии
иљроияи њокимияти давлатї психолог ѐ педагоги муассисаи таълимї
метавонад барои иштирок дар љаласањои Гурўњи кории
байниидоравї оид ба пешгирї намудани зўроварї дар оила
љалб/даъват карда шавад, ки якљоя бо кормандони муассисањои дигар
наќшаи фардии кўмак ба љабрдидагони зўроварї, аз љумла кўдаки
љабрдида тањия намоянд. Дар чунин њолатњо корманди муассисаи
таълимї он ваколатњоеро иљро менамояд, ки то ин дам ба зиммаи вай
дар доираи фаъолияташ ва дар доираи вазифањои хидматии
иљрокунанда вогузор карда шуда буданд. Масалан, психолог
метавонад мониторинги њолати психологии кўдаки тарбиятгирандаи
муассисаи таълимиро гузаронад, барои солимгардонии фазои
муассисаи таълимї мусоидат намояд (гар дар бораи њодисаи зўроварї
дар он љо маълум шуда бошад ѐ агар зўроварї дар муассисаи таълим
содир шуда бошад), бо волидони тарбиягирандагон суњбатњои
огоњонї ва пещгирикунанда (профилактикї) гузаронад, барои нашр
намудани гўшањои иттилоотї мавзўї/овезањо дар муассисаи таълимї
ва ѓайра муосидат намояд.
Педагогњо бояд муносибати кўдакро бо њамсолон ва
њамсабаќашонаш њангоми дарс ва танаффус назорат намоянд.
Ташкил намудани амалњои таълимї дар гурўњњои хурд,
фардикунонии раванди таълим, баррасї намудани мавзўъњо бо
тањмили баланди эмотсионалї, пешнињод намудани супоришњо аз
рўи интихоб, муќаррар намудани ќоидањои кор ва муошират дар
синф ва ѓайра усулњое мебошанд, ки њангоми амалї намудани он
кўдаки зўровариро тањаммулкарда метавонад дастгирї ва эњсоси
муњофизатро дарѐфт намояд.
Зўроварї метавонад дастовардҳои таълимии кўдакро паст
намояд. Педагогњо бо кўмаки психолог бояд талаботи барономаи
таълимиро тарзе мутобиќ намоянд, ки фазои бехатареро таъмин
намоянд, ки дар он кўдак худро ќабулшуда, фањмидашуда,
муњофизатшуда, ба фаъолияти фоиданок љалбшуда эњсос намояд ва
неруи худро дуруст таќсим карда ба натиҷаҳои дилхоҳ расида
тавонад.
2.4. Роњбари муассисаи таълимї бо талаби маќомоти
тафтишоти шахси боваринокро (аз кормандони муассисаи таълимї)
барои кўмак расонидан ба кўдак дар доираи тартиботи ќонунї
таъин намояд; бо талаби маќомоти васоят њуљљатњои кўдакро дар
њолати истифода бурдани ягон шакли муњофизат/чорањои фаврии
муњофизати кўдак барои ба дигар муассисаи таълимї гузаронидан
дињад, ки маънои иваз намудани љойи истиќомати кўдакро дорад.
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2.5. Роњбари муассисаи таълимї барои хабар додан ба
волидон/шахси кўдакро нигоњубинкунанда дар бораи њодисаи
зўроварие, ки дар он кўдак дахлдор аст ѐ дар бораи чорањои
андешидашуда нисбати таъмини бехатарии кўдак (ки њатто бе мављуд
будани ризоияти волидон/васиѐн андешида мешаванд) вазифадор аст.
Дар њолатњои содир шудани зўроварї дар оила ва ба маќсади таъмин
намудани бехатарии кўдак Комиссияи њуќуќњои кўдаки маќомоти
мањаллии иљроияи њокимият хабардор карда шавад.
2.6. Кормандони муассисаи таълимие, ки дар бораи он
медонанд, ки роњбар муассисањои салоњиятдори соњаи муњофизати
кўдакро дар бораи њодисаи боиси гумонбарї ба зўроварї, беэътиної,
истисмор, харидуфуруш хабардор намудааст, ин њодисаро ба волидон,
васиѐн/шахси нигоњубинкунандаи кўдаки ба содир намудани амалњои
зўроварона гумонбар фош намекунанд/хабар намедињанд, то даме ки
бехатарии кўдак аз тарафи сохторњои ваколатдоре кафолат дода
нашавад, ки кўдак ба он љо фиристода шудааст. Ќадами аввале, ки
кормандони муассисаи таълимї дар муошират бо кўдаки љабрдида
мегузоранд –барои вай фароњам овардани муњити бехатар мебошад.
Љабрдидагони зўроварї ба дастгирї барои бартараф намудани
таассуротњои эмотсионалии бо њодиса алоќаманд, ба тањкими
худэњтиромкунї, ба инкишофи малакањои њамкорї ва муќовимат ба
фишороварї эњтиѐљ доранд. Наќши психологи мактабї дар
расонидани кўмаки эмотсионалї ва машваратдињии педагогњо оид ба
масъалањои амалї намудани амалњои зарурии кўмакрасонї ба кўдак
хеле муњим аст.
2.7. Кормандони ѐрирасонии муассисаи таълимї (китобдор.
њамшираи тиббї, корманди техникї, посбон, ошпаз, дуредгар,
мудири хољагї, челонгар, кормандони лагерњои истироњатї ва
ѓайра) низ ба доираи чунин кўдакон муносибати солим ва
боэњтиромро бояд дар чунин шакл ба роњ монанд:
 фавран ба роњбари муассиса дар бораи њар гуна њодисаи
эњтимолї ѐ тасдиќшудаи зўроварї, беэътиної, истисмор ѐ
харидуфуруши кўдак аз тарафи њамсолон ѐ калонсолон хабар дињанд;
 њодисаи зўроварї ва беэътиної нисбати кўдакро сари
ваќт боздошта ва дар њолати мустаќилона дахлолат кардан
натавонистан барои кўмак мурољиат намоянд;
 назорати њуљрањои муассисаро таъмин менамоянд, масалан,
дар даромадгоњи асосї ѐ дар ошѐнањо ва ѓайра, њангоми/дар раванди
таълиму тарбиявї дар доираи муассисаи таълимӣ (фосилаи муваќатї
мувофиќи рељаи фаъолияти муассиса гузаронида мешавад).
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2.8. Кўдакони
ба њодисаи
зўроварї
дар муњити
мактабњо/интернатњо/хобгоњњо барои ноболиѓон дучоршударо
фавран аз минтаќаи низоъ дур бурдан лозим аст, яке аз
кормандони муассиса бояд онњоро барои ошкор намудани
тафсилот ва њодисаи рўйдода пурсиш намояд. Ахбороте, ки дар
асоси он ќарор дар доираи њодисаи мушаххас ќабул карда мешавад,
бояд асоснок ва ќотеъона бошад. Муњим аст, ки дар њолати
зўроварї педагогњо њолатеро ошкор намоянд, омўзанд, ки
њодисаро ба вуљуд овардааст, онро њал намоянд ва дар њолати
зарурї мувофиќи тартиботи муассиса њодисаи зўровариро байни
хонандагон тањлил намоянд (занозанї, зарбарасонї, теладињї,
тањдид/азиятдињї, тарсонидан ва ѓайра). Њам љабрдидагон ва њам
содиркунандагони зўроварї бояд огоњии ќатъї гиранд, зеро дар
муассисаи таълимї ягон шакли зўроварї ќобили ќабул нест.
Волидон/васѐни њамаи кўдакони ба њодисаи зўроварї љалбщуда
бояд дар бораи ин њодиса ва дар бораи њама чизи ба стратегияи
муассиса оид ба кўмак расонидан ба кўдаки љабрдида ва чорањои
тарбиявї (рафтори ислоњкунандаи кўдакон-зўроварон), инчунин
тавсияи психолог оид ба гузаронидани суњбатњо байни волидон ва
кўдак (ки истифода бурдани њар гуна шаклњои зўровариро њамчун
љазодињї ба кўдак истисно мекунанд) хабардор карда шаванд.
Кўдаки шакли вазнини зўровариро тањаммулнамуда бояд дар
шакли дастрас аз тарафи корманди муассисаи таълимї, ки бо вай
кўдак муносибати боваринок дорад, дар бораи амалњое хабардор
карда шавад, ки барои ба вай кўмак ва муњофизат расонидан
андешида шудаанд ѐ андешида мешаванд.
2.9. Дар њолате ки агар ба корманди муассисаи таълимї
ахборот дар бораи ниятњо ѐ кўшишњои кўдак барои худкушї
маълум гардад ва баъди андешидани чорањои фаврии пешгирї
намудани он тавассути хабардор намудани сохторњои
салоњиятдор, барои таъмин намудани бехатарии кўдак муассисаи
таълимї вазъияти буњрониро дар доираи салоњиятњои
мањдудкардашудаи худ назорат намояд:
 фароњам овардани фазои хайрхоњона ва ѓамхорона дар
атрофи наздикони кўдак, ки ба ќонеъ намудани эњтиѐљоти
эмотсионалии вай равона шудаанд, машваратдињї ба љанбањои
идоракунии эњсосот, ошкор намудани кўдаконе, ки ба дараљаи
зиѐдтар гирифтори таъсири вазъият мебошанд (дўстон,
хешовандони љабрдида) ва ба онњо расонидани кўмаки психологї;
фароњам овардани фазои солим дар муассисаи таълимї (ба
маќсади роњ надодан ба овозаву љаллобї); муоширати
конструктивї бо хонандагон ва волидон (бе равонакунии диќќат
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ба њодисањои мушаххас ѐ тарбиятгирандагони алоњидаи мактаб/бе
фош намудани ахбороти махфї ва эњсосотї);
 ба баланд бардоштани дараљаи дарк намудани волидон
нисбати рафтори худмањвкунандаи наврасон ва падидањои
худкушии кўдакон тавассути пурзўр намудани имкониятњои онњо
бо стратегияву усулњои тарбияи кўдакон, ки ба муошират, риоя
намудани њуќуќњо ва ќонеъ намудани њамаи талаботи кўдакон,
махсусан, рўњию эмотсионалї ва истифодаи бехатари шабакањои
иљтимої, аз љумла Интернет аз тарафи онњо/тањти назорати
волидон асоснокшуда мусоидат менамояд.

3. Тартиби ташкили институтсионалии фаъолияти пешгирї
намудани њодисањои зўроварї, беэътиної, истисмор ва
худфурўшии кўдакон
3.1. Роњбарони муассисањои таълимї вазифадоранд:
 њарсола муќаррароти Дастурамали мазкурро ба самъи
кормандон расонанд;
 кормандон ба Регистр дохил намудани сабтњо оид ба
њодисањои арзшуда ѐ гумонбаршудаи зўроварї нисбати кўдакон ва
вараќањои хизматии намунавї барои дархостњо/бозфиристонии
чунин њодисањо ба муассисањои салоњиятдори давлатї/сохторњои
муњофизати њуќуќи кўдакон, њисоботњо ва дигар маълумотњо, аз
љумла саволҳои дидактикї ва методологии ҷанбањои тарбиявию
таълимї дошта оид ба пешгирии зўроварї нисбати кўдаконро
иҷозат медиҳад;
 дар муќаррароти фаъолият, созишномањои мењнатї ва
дастурамалњои вазифавї сабт намудани уњдадории хабар додан
оид ба зўроварї ва беэътиної нисбати кўдакон;
 ба регламенти (тартиби) фаъолияти муассиса дохил
намудани муќаррарот оид ба пешгирї ва дахолат намудан ба
њодисањои зўроварї нисбати кўдакон, ки барои баланд
бардоштани масъулият ва фањмиши бештари наќшу вазифањои
коллективї ва омӯзгорон (ѐ тарбиягирандагони интернат)
мусоидат менамоянд.
 њамкории байни педагогњо, психологи мактаб ва
роњбарияти муассиса оид ба вазъияти кўдаки аз зўроварї љабрдида
(ба сифати љабрдида, содиркунанда, шоњид) ва барои
њамоњангсозии фаъолият ва ќабул намудани стратегияи ягонаи
фаъолият зарур буда, дар асоси муносибати фардї ба њар як
њодиса амалї карда мешаванд, мусоидат намояд.
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 ба њар як ахборот оид ба зўроварї нисбати кўдакон/њар
як пешнињоди кормандони муассисаи таълимї, ки бо ногузирии
сар задани њодисаи хатари зўроварї нисбати кўдак дар муассиса ва
берун аз он алоќаманданд, бодиќќат муносибат намояд ва њангоми
зарурият - бо роњбари синф/роњбари гурўњ/дигар кормандони
муассисаи таълимї муњокима намояд, то ин ки сари ваќт чорањои
паст намудани таъсири омили хатар ва кор бо аломатњои аввалин
тарзе андешида шаванд, ки омилҳои зўроварї нисбати кўдакро
истисно намоянд.
 ташкил намудани фаъолияти иттилоотдињї ба кўдакон ва
волидон, шахсони кўдаконро нигоњубинкунанда, аъзоѐни љомеа
оид ба тартиби огоњкунии њодисањои шубњаовар нисбати
зўроварї, беэътиної, истисмор ва харидуфурӯши кўдакон,
инчунин заминаи ќонунгузории соњаи мазкурро дастгирї намояд;
 мониторинги истифодаи Дастурамалро амалї намояд;
 назорати кўдаконро дар ошхона, хобгоњњо ва дигар
њуљрањои муассиса, равуои кўдаконро дар роњравњо, мувофиќи
барнома ва гурўњњои хонандагон ва мувофиќи рељаи муассисањои
статсионарии кўдакон барои пешгирї намудани тарсонидани
кўдакони хурдсол аз тарафи кўдакони калонсол ва дигар воќеањои
дорои хусусиятњои зўровариро, ки метавонанд байни кўдакон ба
амал оянд, таъмин намояд.
3.2. Регламенти
(тартиботи)
муассисаи
таълимї
муќаррароти
зерини
таъмин
намудани
муњофизати
кўдакон/тарбиятгирандагонро аз њар гуна шакли зўроварї
меъѐрҳои зеринро дар бар мегирад:
 кормандони муассисаи таълимї дар бораи њодисаи
зўроварї, беэътиної, истисмор ва харидуфурӯши кўдакон ахборот
доранд, барои дахолат кардан вазифадоранд, то ин ки онро боз
доранд ѐ дар њолати мустаќилона дахолат карда натавонистан
барои кўмак мурољиат намоянд;
 кормандони муассисаи таълимї барои фавран хабар
додан оид ба њодисањои эњтимолї ѐ тасдиќшудаи зўроварї,
беэътиної, истисмор ва харидуфурӯши кўдакон ба роњбари
синф/роњбари гурўњ ѐ директори муассиса вазифадоранд.
 роњбари муассисаи таълимї барои ба таври шифоњї
хабар додан (занг задан) ва баъди ин ба таври хаттї тањия намудан
ва фиристодани (дар давоми рўз) ахбороти мављудаи ташкилотњои
масъул даврии барои муњофизати кўдак ваколатдор вобаста ба
вазъият/эњтиѐљоти кўдак тавассути Дархост (ниг. Замимаи 2),
инчунин таъмин намудани мављудият, пур кардан ва нигоњдории
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Регистри бањисобгирии маълумотњо дар бораи кўдакони аз зўроварї
дар оила љабрдида ё ба нисбати онњо зўроварї содиршуда гумонбар
(ниг. Замимаи 1) вазифадор аст.
Њодисањои зўроварї ва беъэтиноии дар муассисаи таълимї
содиршуда омўхта мешавад аз тарафи Комиссияи махсуси
муваќќатан ташкилшуда, ки бо супориши роњбари муассиса (ѐ дар
њолати содиршавии зўроварї аз тарафи педагогњо - аз тарафи
маќомоти идоракунии маорифи назди маќомоти мањалли
њокимияти иљроия) ташкил карда мешавад. Вазифањои чунин
Комиссияи дохилимактабї аз инњо иборатанд:
• омўзиши њодисањои зўроварии сабук нисбати кўдакон
(њодисањои сабўки зўроварии эмотсионалї, теладињї, шакли
сабўки беэътиної), ки содиркунандаи онњо њам кўдакон ва њам
калонсолон, аз љумла педагогњо ва кормандони ѐрирасонии
муассисаи таълимї мебошанд;
• таъмин намудани дастгирии педагогњо дар омўзиши
зўроварї ва беэътиної нисбати кўдакон ва њал намудани њодиса ва
паст намудани шиддати зўроварї ;
• кўмак расонидан ба кўдакони ба ҳолати зўроварї
гирифторшуда, омухтани рафтори зўроварона ва оќибатњои он
барои рушду инкишофи шахсии одамони дигар;
• дар хонандагон њосил намудани боварї ба он, ки бо онњо
дар мактаб ва берун аз он чї њодисае рўй надињад, шахсону
сохторњое мављуданд, ки онњо метавонанд мурољиат намоянд ва
мувофиќи ќонунгузории амалкунанда вокуниш намоянд;
• пешнињод намудани тавсияњои маъмурияти муассиса оид
ба инкишофи салоњиятњои касбии кормандони педагогї ва
кормандони техникї оид ба љанбањои умумии пешгирї намудани
зўроварї нисбати кўдакон ѐ таъмин намудани фазои бехатар дар
муассисаи таълимї.
 регламенти (тартиботи) муассиса муќаррароти даќиќеро
дар бар мегирад, ки дар рафтор ва муносибати барои њамаи
хонандагон/тарбиятгирандагони муассисаи таълимї, аз љумла,
зинаи ибтидої нисбати рафтор дар муассисаи таълимї баѐн
шудаанд (масалан, њар гуна падидањои зўроварї аз тарафи
кўдакон, волидони онњо ва педагогњо манъ карда шудаанд).
 чорабинињои берунимактабї бо љалб намудани Кумитаи
падару модарон, ки шахсонеро намоянда таъин менамояд, ки
барои таъмин намудани муњофизату бехатарии кўдакон дар рафти
тамоми чорабинии дар муассисаи таълимї љойдошта ва дар рафти
тамоми давраи гузаронидани чорабинї масъуланд, инчунин
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иттилоотдињї ба волидон оид ба ваќти итмоми чорабинї барои
интиќолдињии бехатари онњо ба хона ташкил карда шаванд.
 муассисаи таълимї дафтари баќайдгирии њаррўзаи
шахсони ташрифоварандаро бо нишон додани ному насаби шахси
ташрифоварда, ваќти омадану рафтанашро ташкил менамояд.
Њангоми ба муассисаи таълимї ташриф овардани шахсони бегона
кормандон бояд њуљљати тасдиќкунандаи шахсияти вайро талаб
кунанд ва баъди баќайдгирї дар дафтари ташрифот нишона бо
сабти «Шахси ташрифоварда»-ро дињанд. Ташкил намудани
назорати доимї дар биноњои таълимӣ/боѓчаи бачагон њангоми
дарс ва танаффус барои пешгирии њар гуна њодисањо ва
вазъиятњои номатлуб ќобили ќабул шуморида мешавад.
 роњбарони мактаб-интернатњо бояд тариботу бехатарии
кўдаконро дар хобгоњњои муассисаи таълимї, аз љумла шабона
таъмин намоянд.
 аз рўи далели содир намудани авбошї ѐ кўшиш содир
намудани амалњои зиддиљамъиятии рафтор дар доираи муассисаи
таълимї бо иштироки шахсони ношинос ѐ волидони кўдакон
кормандони муассисаи таълимї метавонанд фавран ба шуъбаи
мањаллии милитсия занг зананд;
 шахсоне (намояндагони хадамотњои гуногун, шахсони
воќеї, шахсони расмї ва ѓайр), ки ба муассисаи таълимї барои
муоширати бевосита бо хонандагон ворид мегарданд, дар бораи
сиѐсати муњофизати кўдак, аз љумла муњофизати маълумотњои
шахсї хабардор карда мешаванд.
Регламент њамчунин бояд фаъолият ва омилҳои, ки барои
тезутунд намудани вазъияти низоъ дар доираи муассисаи таълимї
ва истифодаи шаклњои зўроваронаи рафтор нисбати кўдакон
мусоидат менамоянд:
 овезон намудан, муњокима ва пањн намудани
маълумотњои шахсии кормандон ва оилаи онњо;
 дастрасии кўдакон ва шахсони ғайр ба маълумотњои
шахсии хонандагон, аз љумла Регистрњо, махзани маълумотњо,
парвандањои шахсї ва ѓайра;
 ҷалб намудани кўдакон ба минтаќаи назоратшавандаи
мактаб ба маќсади таъмини тартибот ва интизом њангоми дарс ва
берун аз он ;
 таълим
додани
фанњои
мактабї,
гузаронидани
чорабинињои берунимактабї ва назорати хонандагон аз тарафи
дигар хонандагон ѐ кормандони муассисаи таълимї њангоми ҳузур
надоштани омӯзгорон;
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 истифода бурдани амалҳое, ки шарафи инсониро поймол
мекунанд ва ба муќарароти санадњо/ќонунгузории соњаи њуќуќњои
инсон
 кўдак мухолиф мебошанд.

3.3. Барои истифодаи кўдакон пешнињод намудани
воситањои додани шикоятњо/ахборотњо оид ба њодисањои
зўроварї, беэътиної, истисмор, хариди кўдакон
Кўдакон, наврасон ва љавонписарон/духтарон бояд донанд,
ки њангоми нисбати онњо содир шудани зўроварї дар њолатњои
беэътиної, истисмор, харидуфурўш ба кї мурољиат карда
метавонанд - ба роњбари синф, психолог, директори муассисаи
таълимї ва ташкилотњои мањаллї/хадамотњое, ки ба онњо
мурољиат карда метавонанд. Дастрасии њамаи кўдаконро ба
нишонї ва раќамњои телефони хадамотњои мувофиќ таъмин
намудан лозим аст.
Ташкил намудани чорабинињои иттилоотдињии хонандагон
аз тарафи кормандони педагогї ва психологи мактаб оид ба
муњимияти ба яке аз калонсолони муассиса хабардодани хатарњое,
ки ки онњо дар муассисаи таълимї ва берун аз он, дар бораи
низоњое, ки онњо мустаќилона њал карда наметавонанд, оид ба
њузур доштан њангоми њодисаи зўроварї, тарсондан/азиятдињї ва
дигар мушкилотњое, ки хатари пайдо шудани зўровариро доранд,
хеле муњим аст. Барои дар амал татбиќ намудани гуфтањои боло
зарур аст, ки байни хонандагону кормандони муассисаи
муносибати боваринок вуљуд дошта бошад, то ин ки хонандагон
ба он эътимод дошта бошанд, ки онњоро мешунаванд, ба онњо
бовар мекунанд ва љиддї ќабул мекунанд, њамаи њодисањо
холисона тафтиш карда мешаванд ва агар онњо дар бораи чунин
њодисањо хабар дињанд, пеши роҳи холатҳои хатарнок ва манфї
сари ваќт гирифта мешавад.
 Хонандагон бояд донанд, ки метавонанд шифоњї,
бевосита ё тариќи телефон, ё ба таври хаттї, нисбати њаракатњои
тарсонидан, зўроварии шифоњї ѐ љисмониро аз тарафи њамсолон ѐ
калонсолон мебошанд, ба роњбари синф, ба дигар омўзгоре, ки
боварї доранд, психолог, сарпарасти гурўњ ѐ роњбари муассисаи
таълимї мурољиат намоянд. Хабар додан оид ба њодисањои
зўроварї њангоми дарс, њамчунин њангоми танаффус, чорабинињои
дар муассисаи таълимї ва берун аз он ташкилкардашуда мумкин аст.
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 Дар байни воситањои хабардињии тавсияшаванда, ки
бояд барои кўдакон пешнињод карда мешаванд, инњоро људо
намудан мумкин аст:
• ќуттї барои мактубњои беном ;
• пурсишномањои беном оид ба муњити мактаб, муносибат
бо омўзгорон ва хонандагони дигар, мушкилоте, ки дар муассисаи
таълимї, оила ѐ муњити дигар рў ба рў мешаванд;
• барангезиш ва дастгирии гурўњи ташаббускори кўдакону
љавонони дар доираи мактаб/интернат амалкунанда, ки тавассути
муоширати баробар бо њамкорон метавонанд ахборотро дар бораи
дар њаѐти онњо мављуд будани вазъиятњои душвору зўроварона
љамъоварї намоянд. Хонандагони синфњои болої, ки ба
фаъолияти волонтѐрї љалб шуда, дар масъалањои њуќуќњои кўдак
ва хадамотњои махсус омодагї доранд, барои муњофизати он
масъуланд, њамчунин метавонанд њамкорони худро дар бораи он
хабардор намоянд, ки ба кадом мутахассисон онњо мурољиат карда
метавонанд ва ин мурољиатњоро ќадрдонї намоянд, махсусан дар
њолати пешомадани хатари зиѐд;
• нишонии почтаи электронї, раќами телефони мобилї
(барои зангзанї ва смс), ки махсус барои хабар додан оид ба
њодисањои зўроварї, махсусан дар њолатњое, ки кўдакон мехоњанд
дар ин бора махфиѐна хабар дињанд, пешбинї шудаанд.
• њангоми зарурият, роњбари муассиса (ва тањти роњбарии
худ) дар доираи муассисаи таълимї Комиссияи махсусро даъват
менамояд (аз зумраи омўзгорону психолог), ки шикоят/хабарњои
арзшударо оид ба њодисањои зўроварї, беътиної, истисмор ва
харидуфурўши кўдакон тањлил менамоянд. Фаъолияти Комиссия
набояд бюрократї бошаду ба раванди вокуниши фаврї нисбати
кўдак ва барои амалї шудани раванди муътадили таълиму тарбия
мувофиќи љадвали штатњои муассисаи таълимї , монеъ гардад.
 Кўдакон бояд тартиби тањлил ва вокуниш ба шикояти
онњоро донанд (кї ахборотро љамъ меоварад, ќутии дорои мактубњо
чанд маротиба кушода мешавад (њаррўза кушодани онњо тавсия
дода мешавад), кӣ ва чї тавр ахбороти пурсишномањоро тањлил
менамояд, ин маълумотњо дар куљо нигоњ дошта мешаванд ва кї ба
онњо дастрасї дорад, дар кадом њолатњо оид ба њодисањои зўроварї
ба волидон/дигар маќомот хабар дода мешавад ва ѓайра. Њамаи
њодисањои зўроварии хабардодаи кўдакон бояд аз тарафи Комиссия
омўхта шаванд, нисбати инкишофи минбаъдаи онњо бояд
мониторинг гузаронида шавад. Муҳим аст, ки ахбороти воридшуда
ҳар чи зудтар мавриди баррасї ќарор гирифта аз ва натиљаи он
масъулин хабардор карда шаванд.
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3.4.
Ваколати шуъбањои вилоятї/ноњиявии маориф оид ба
њамоњангсозии фаъолияти муассисањои таълимї оид ба
пешгирии зўроварї нисбати кўдакон
Роњбарони
раѐсат/шуъбањои
маориф
барои
иҷрои
фаъолиятҳои зерин масъул мебошанд:
-сари вақт баррасї намудани иттиллооти директорон ва
мудирони ќисми таълимии муассисањои умумитаълимї ва дигар
муассисањои таълимї/тарбиявї оид ба истифода бурдани
Дастурамали мазкур ва замимањои он;
- расонидани кўмаки методї ба роњбарои муассисањои таълимї
оид ба рушди малакањои онњо доир ба вокуниш ва њуљљатнигории
њодисањои зўроварї нисбати кўдакон ва гузаронидани мониторинги
воќеањои арзшуда оид ба зўроварии содиршуда;
- таъмин кардани иҷрои санадњои меъѐрии муассисањои
таълимию тарбиявї бо бандњое, ки кормандонро барои вокуниш
нишон додан (мувофиќи Дастурамалњо) ба њодисањои зўроварї
нисбати кўдакон ва љавобгарї барои пинњон намудани далелњои
зўроварї нисбати кўдакон вазифадор менамояд;
- дар ҳар шаш моњ пешниҳод намудани њисобот ба маќомоти
болої оид ба њодисањои ошкоршуда ва бозфиристодашудаи
зўроварї нисбати кўдакон;
- гузаронидани мониторинги доимӣ дар муассисањои
таълимию тарбиявї ба маќсади таъмин намудани татбиќи
муќаррароти Дастурамали мазкур ва маълумотномаи шахсони
масъули ВМваИ оид ба далели камбудињои ошкоршуда;
- барои кормандони муассисањои таълимї (новобаста аз
шаклу моликияти ташкилию њуќуќии онњо) ҷиҳати иштироки онњо
дар такмили ихтисос оид ба мавзўи пешгирии зўроварї нисбати
кўдакон, дар доираи модулњои махсуси мавзўии таълим, ки аз
тарафи ВМваИ ба тавсиб расонида шудааст;

3.5.

Рушди иќтидор ва иттилооти кормандони
муассисањои таълимї

Барои татбиќи барномаи пешгирии даврии зўроварї
нисбати кўдакон муассисаҳои таълими маъсули иттилоотдињї ва
тайѐркунии кормандони муассисањои таълимї дар соња мебошад.
Раванди омодакуниро ба таълими директорњо, мудирони ќисми
таълимї/тарбиявї, ташкилотчиѐни корњои тарбиявї ва берун аз
синфї, муовинони директор оид ба таълим, психологњои мактабњо
оѓоз намудан тавсия дода мешавад, ки дар навбати худ иттилоотро
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то роњбарони синфњо/сарпарастони интернатњо мерасонанд.
Ташаккули малакањои муносибати ѓайризўроварона ва ба таври
мусбат ба роњ мондани муносибатњо вазифаи њамаи кадрњои
педагогии муассисаи таълимї мебошад.
Кадрњои педагогї ба инкишофи малакањои зерини ошкор
намудани њодисањои зўроварї нисбати кўдакон ва вокуниш ба
онњо масъуланд:
 тањлили омилњое, ки ба пайдоиши муҳити зўроварї дар
мактаб/интернат/боѓчаи бачагон ва муайян намудани натиљаи
таъсири онњо ба кўдак, таъсир мерасонанд. Тањлили омилњои
мусоидаткунанда ба нисбати кўдакон дар оила ва дигари онњо
(масалан, рушди нокифояи малакањои њамкорї, идоракунии ќањру
ѓазаб, тањаммулпазирии паст нисбати вазъиятњои пайдошуда ва
ѓайра);
 шиносоӣ ба вазъияти вазъияти мактаб оид ба омилҳо ва
хатари пайдо шудани зўроварї аз тарафи хонандагон. Дар байни
вазъиятњое, ки омили пайдо шудани зӯроварӣ, инњоро људо
намудан лозим аст: набудани шаффофият дар бањодињї, истифода
бурдани бањоњои паст ба сифати љазо барои рафтори номусоид,
поймолкунии њуќуќ ва маргинализатсияи баъзе аз хонандагон,
бетарафї зоҳир намудан дар таълими хонанда, барангезиши
раќобати байни хонандагон ва ѓайра ;
 шинохти омилњо ва нишонањои навъу шаклњои гуногуни
зўроварї нисбати хонандагон;
 зоњир намудани муносибати боэњтиромона ба тамоми
кормандони муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла хонандагон ба таљрибаи
гуногуни хоси онҳо. Њамаи он ҳодисаҳо, чорабиниҳои, ки дар
муассисаи таълимї рўй медињад, бояд фазои муносибати дўстона ва
њамкориро фароњам оварад. Хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ
бояд дар фазои орому беолоиш тањсил кунанд;
 тањияи алгоритмњои вокуниш ба вазъиятњои гуногуни
зўроварии ба махсусияти зоњиршавии зўроварї дар муассисаи
таълимї асоснокшуда, ки кўдакон волидон/васиѐни онњо барои
бартараф намудани душворињоро дар бар мегирад. Кадрњои педагогї
бояд ќарорњое ќабул намоянд, ки бо њодисањои гуногуни дар мактаб
ва дар ҳудуди он рўйдињанда, инчунин бо њодисањое алоќаманданд,
ки одатан онҳо ба зўроварї дар оила дучор мегарданд;
 њамкорї байни кормандони муассисаи таълимї, инчунин
бо дигар мутахассисон дар рафти омўзиши њолати њар як њодисаи
мушаххас; ќабул намудани ќарорњо, коркарду татбиќи амалњои
дахолат ва кўмакрасонї ба кўдакону калонсолони ба вазъияти
зўроварї ва беэътиної нисбати кўдакони љалбшуда;
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 ташкил
намудани
чорабинињои
пешгирикунанда
(профилактикї) бо хонандагон ва волидон/васиѐни онњо дар
доираи чорабинињои тарбиявии муассисаи таълимї, бо
назардошти талабот, манфиату мушкилоњое, ки онњо дучор
мегарданд ;
 риоя намудани принсипњои этикї дар тамоми
чорабинињои амалишаванда оид ба пешгирї ва дањолат, аз љумла:
махфият, ки набояд ба хабардињї оид ба зўроварї нисбати
кўдакон монеъ гардад; бартарї доштани манфиатњои бењтарини
кўдак њангоми ќабул намудани ќарорњо ва татабиќи амалњо;
муносибати фардї ба њар як њодисаи зўроварї бо омўзиши њамаи
њолатњо ва вазъияти мушаххаси тарафњои љалбшуда. Педагогњо
бояд барои истифода бурдани техникаи муошират таълим дода
шаванд/омода карда шаванд, ки шаъну эътибори кўдаконро
эњтиром менамоянд, забони ифодаи барои фањмиши кўдакон
дастрасро истифода мебаранд ва ѓайра.

3.6.
Стратегияи коммуникатсияи кормандони муассисањои
таълимї бо намояндагони ВАО нисбати вазъияту далелњои
пешбинишавандаи зўроварї нисбати кўдакон
 Дар муошират бо намояндагони васоити ахбори омма
кормандони муассисањои таълимї бояд мавќи пешгирикунандаро
нисбати зӯроварӣ љонибдорї намоянд, зеро ин омил поймол
намудани њуќуќњои кўдак мебошад ва љазодињии љисмонии кўдак
дар доираи оила (њамчун усули интизомдињї) ќобили ќабул набуда,
ба рушду саломатии вай таъсири манфӣ мерасонанд;
 Муошират бо намояндагони ВАО бо принсипњои зерин
асос меѐбад:
• Риоя намудани манфиати олии кўдак;
• Риоя намудани махфияти маълумотњо оиди ба кўдаки аз
зўроварї љабрдида;
• Дар фаъолияти муассисањои таълимї љињати пешгирї
намудани зўроварї нисбати кўдакон (умуман) шиорњо истифода
намоянд;
• Тањаммулпазирї ва поймолнакунии њуќуќњо, роњ
надодан ба стигматизатсия ва маргинализатсияи кўдакон.
 Кормандони ВАО наметавонанд аз кўдак мусоњиба
(интервю) гиранд, вайро бе иљозати роњбари муассисаи таълимї ва
волидони кўдак аксбардорї намоянд. Њангоми мављуд будани
чунин иљозат, њангоми гузаронидани мусоњиба бо кўдак бояд
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шахси калонсол (падару модар ѐ психолог) њузур дошта бошад.
Намояндагони ВАО чорањоро барои пинњон кардани намуди
зоњирї ва садои кўдаки љабрдида (интервюдињанда) андешида
шудааст. Ному насаби кӯдак ва волидонаш, номбар намудани
љойи истиќомат ѐ ахбороти дигар, ки метавонанд шахсияти
кўдакро муайян намоянд, набояд масъули ВАО талаб намояд ва
онро нишон диҳад.
 Дар муошират бо намояндагони ВАО нисбати њодисаи
тахминшаванда ва воќеии зўроварї нисбати кўдак, кормандони
муассисањои таълимї суханњои тањќиркунанда ѐ мањкумкунандаро
нисбати субъектњои зўроварї истифода бурдан мумкин нест.

3.7.
Намунаи нишондињандањо барои амалї намудани
мониторинги фаъолияти пешгирї намудани зўроварї ва
беэътиної нисбати кўдакон дар муассисаи таълимї
Нишондињандањои зерин ба Раѐсат/шуъбањои маориф барои
бањо додани самаранокии фаъолияти муассисаи таълимии
мушаххас оид ба пешгирии зўроварї дар оила ва гузаронидани
мониторинги фаъолияти онњо кўмак мерасонанд:
 Мављуд
будани
Дастурамал
барои
кормандони
муассисањои таълимї оид ба пешгирї ва вокуниш ба њодисањои
зўроварї нисбати кўдакон бо дастрасии умум (дар њуљраи барои
педагогњо таъиншуда)
 Дар њуљљатњои меъѐрии муассиса ќайд намудани вазифаи
кормандону роњбарон оид ба ошкор намудан, баќайдгирї, хабар
додани њодисањои зўроварї нисбати кўдакон, бандњои махсус дар
дастурамалњои вазифавї ва шартномањо бо кормандони муассиса;
 Мављудият ва дуруст пур кардани Регистри баќайдгирии
њодисањои зўроварї, беэътиної, истсимор, харидуфуруши кўдакон;
дастрасии Вараќањои дархост барои кормандони муассисаи
таълимї ;
 Мављуд будани протоколҳои љаласањои Комиссия,
маљлисњои падару модарон, ки дар онњо масъалањои мониторинги
пешгирии зӯроварӣ баррасӣ карда шуданд, инчунин бањисобгирии
сањми кадрњои педагогї ҷиҳати пешгирї намудани зўроварї дар
оила (дар назди маќомоти мањаллии њокимияти иљроия
амалкунанда);
 Чорањо оид ба таъмини бехатарии муасисањои таълимї:
навбатдор дар даромадгоњи муассиса, дафтари баќайдгирии
ташрифот ва ѓайра;

43

 Андешидани тадбирњо ҷиҳати таъмин намудани
муњофизати маълумотњои шахсии кўдакон (нигоњдории Регистр ва
парвандањои шахсии кўдакон дар сейфи роњбар);
 Гузаронидаи чорабинињо оид ба омодакунии педагогњо ва
кормандони муассисаи таълимї оид ба масъалањои пешгирии
зўроварї нисбати кўдакон, (миќдори љаласаву семинарњо, шумораи
педагогу дигар кормандони иттилоотдодашуда/таълимгирифта,
мавзўъњои муњокимашаванда, иттилоотдињї оид ба таѓйиротњои
ќонунгузорї ва ѓайра);
 Дар банаќшагирии стратегї ва кутоњмуњлати муассисаи
таълимї мављуд будани чорабинињо оид ба пешгирии зўроварї
нисбати кўдакон;
 Бањисобгирї ва самаранокии гузаронидани дарсҳои
тарбиявӣ ва мавзўъњои баррасишавндае, ки ба пешгирии зўроварї
ва беэътиної нисбати кўдакон мувофиќанд;
 Мувофиќати ќоидаву уҳдадориҳои хонандагон, ки дар
Регламент/ Оинномаи мактаб нишон дода шудаанд, ба марњилањои
гуногуни синнусолї, вазъи хонанда ва њуќуќњои кўдак;
 Дар регламенти мактаб мављуд будани системаи
эњтиромкунандаи шаъну эътибори кўдак ва оилаи вай;
 Дар муассисаи таълимї мављуд будани системаи
љамъоварии маълумотњо оид ба зўроварї нисбати кўдакон,
муносибати боэҳтиромона ба кўдак; мављуд будани механизми
омўзиши шикоятњо аз тарафи кўдакон ва самаранокии он (кї ва чї
гуна њодисањоеро меомўзад, ки дар бораи онњо кўдакон хабар
медињанд);
 Мављуд будани иттилооти айѐнї дар бораи зўроварї, ба
хонандагони синҳои боло дастрас, дар љойњои намоѐн ба кўдакон
дар муассисаи таълимї љойгиршуда (гўшањои иттилоотї, овезањо,
китобчањо);
 Муносибатњои бо эҳтиром, озод ва конструктивї байни
кўдакон, байни кўдакон ва мураббиѐн/омўзгорон/кормандони
техникї; дар Раѐсати маориф мављуд набудани шикоятњо оид ба
далелњои истифодабарии шаклњои зўроваронаи тарбия дар
муассисаи таълимии мушаххас;
 Пешнињод намудани хизматрасонињои машваратдињии
волидон оид ба масъалањои зўроварї (ќонунгузорї, усулњои
ѓайризўроваронаи тарбия, хадамотњои иљтимоии кўмакрасон) ва
машваратдињии психологӣ дар муассиса.
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ЌИСМИ IV.
МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
Маълумотњо оид ба њаѐти шахсї ва оилавии кўдакони
љабрдида ѐ аъзоѐни оилаи онњо барои дигар кормандони
муассисаи таълимї, ки дар бораи далели зўроварї нисбати кўдаки
мушаххас намедонанд, ва барои дигар муассисањое махфї
мебошанд, ки ба салоњияти онњо муњофизат намудани њуќуќњои
кўдак дохил намешавад.
Фош намудани иттилоот аз тарафи шахсе, ки аз рўи мавќеи
хизматии худ дар бораи далели зўроварї нисбати ноболиѓон
хабардор шудааст, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
танзим дароварда мешавад.
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Санаи
дохил
намудани
сабт ба
Регистр

Ному насаб ва санаи
таваллуди кўдак,
суроѓаи манзил

Сарчашмаи
гирифтани
ахборот
(нишон
дода
шавад,
агар сухан
дар бораи
далели
зўроварї ё
гумонбар
будан ба
содиркунии
он равад )

Сана, ваќт ва
љойи зоњир
шудани зўроварї
нисбати кўдак (аз
суханони
сарчашма) ва
тафсилоти
зўроварии
содиршуда, аз
љумла маълумот
дар бораи
дилозор (дараљаи
хешутаборї,
синну сол, љойи
истиќомат)

Нишон дода
шавад, гар ба
дигар маќомот
барои тасдиќ
намудани далели
зўроварї ё
муњофизат
намудан
фиристода шуда
бошад (агар ЊА,
№ /санаи
мукотиботи
ирсолшуда бо
имзои роњбари
муассисаи
таълимї нишон
дода шавад )

Ному насаби корманди
муассисаи таълимї, ки
дар Регистр сабт
намудааст

Регистри бањисобгирии маълумотњо оид ба кўдакони аз зўроварї дар оила љабрдида ва ё ба содир намудани
зўроварї нисбати онњо гумонбаршуда

Регистр дохил карда шуд [сана]
Ному насаб, имзои директори муассисаи таълимї ва мўњр _________

ЗАМИМАИ № 1

ЗАМИМАИ № 2
Ба кї:
[масалан: ба роњбари Комиссия оид ба њуќуќњои кўдак ё
маќомоти васоят ва сарпарастї ё ВКД, Шуъбаи њифзи иљтимої ва
ѓайра ]
Аз: [Ному насаб, вазифа, ташкилот]
ХАБАРНОМА
Ба Шумо хабар мерасонем, ки « __» _________ соли 20__
соати ____ аз тарафи корманд (ному насаб, вазифа ва номи
муассисаи таълимї нишон дода шавад) аломатњои муносибати
берањмона бо кўдаки ноболиѓ ошкор карда шуданд (ѐ асос барои
тахмин кардани он мављуд аст, ки бо кўдак берањмона муносибат
кардаанд) [ноболиѓ, љойи истиќомат ва тањсили вай нишон дода
шавад], нисбати вай аз тарафи шахсони номаълум (ѐ шахсони
мушаххас нишон дода шаванд, агар онњо ба кўдак маълум бошанд)
…… содир карда шуд [амалњои содиркардашуда нишон дода
шаванд] (ѐ аломат/маълумотњое нишон дода шаванд, ки барои
гумонбар шудани муносибати берањмона нисбати ноболиѓ асос
шуда метавонанд (аломатњои мушаххас нишон дода шаванд).
Ахбороти мазкур аз [сарчашмаи иттилоот нишон дода шавад]
гирифта шуд, мувофиќи он дар Регистри махсуси муассисаи
таълимии мо [ному насаб ва вазифаи корманди сабткунанда
нишон дода шавад] сабти №[ № нишон дода шавад] санаи ____№
[санаи баќайдгирї нишон дода шавад] карда шуд.
Хоњишмандам масъалаи [минбаъд дархост вобаста ба
салоњияти сохтори давлатї, ки ба он љо иттилоот фиристода
мешавад, масалан]…..[ба љавобгарии муќаррарнамудаи ќонун
кашидани шахси содиркунандаи муносибати берањмона/зўроварї
нисбати кўдак]…..[гузаронидани тафтишоти минбаъда дар доираи
оила/дигар атрофиѐни кўдак барои тасдиќ ѐ рад намудани далели
зўроварї/аниќ намудани тањдиди бевосита барои кўдак/далели
беэътиної нисбати эњтиѐљоти кўдак/истисмори мењнтаи кўдакон
/харидуфурўши
кўдакон/ва
ѓайра],
….[додани
њалномаи
муњофизатї дар њолати зўроварї дар оила /тањиди содир намудани
он], [бањодињии иљтимоии оила барои расонидани кўмаки
суроѓавии иљтимої ба оилањои камбизот /шахсони дар вазъияти
душмори њаѐтї ќарордошта ] ва [ѓайра] баррасї карда шавад
«___»_________соли 20__
[Ному насаби роњбари муассиса] [имзо] [мўњр]
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Барои ќайдњо
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Барои ќайдњо
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Дар ЉДММ «Мењрона-2017» чоп шудааст

