ТАЊСИЛОТ

Њуќуќи кўдак ба тањсил
аз чи иборат аст?

ЉАВОБ:
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи маориф
Боби 1.
Моддаи 16, банди 4.
Ба синфи якуми зинаи аввали тањсилот љалб кардани кўдаконе, ки ба синни 7 расидаанд, њатмист.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак
Боби 3.
Моддаи 17. Њуќуќи кўдак ба тањсил.
1.

Кўдак ба тањсил њуќуќ дорад ва ба ў тањсилоти умумии миёна ва ибтидоии касбии ройгон ва
тањсилоти ройгони миёна ва олии касбї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон кафолат дода мешавад. Кўдак аз муассисаи таълимии давлатї то гирифтани
тањсилоти умумии миёна ё ибтидоии касбї танњо бо розигии маќоми ваколатдори давлатї оид
ба њифзи њуќуќњои кўдак бо риояи тартиби умумї хориљ карда мешавад.

2.

Ба кўдаки маъюбе, ки ба муносибати махсуси педагогї эњтиёљ дорад, тибќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон тањсилот кафолат дода мешавад.
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Боби 5. Њифзи њуќуќњои кўдаки маъюб.
Моддаи 45. Њуќуќи кўдаки маъюб.
1.

Кўдаки маъюб ба њаёти мукаммал дар шароите, ки шаъну эътибори ўро таъмин намуда, барои
фаъолона шомил шудан ба њаёти љамъиятї ба ў мусоидат мекунад, бо кўдакони солим њуќуќи
баробар дорад.

2.

Бо маќсади ба кўдаки маъюб таъмин намудани њаёти мукаммал ва мувофиќ ба шароите, ки
мустаќилияти пурра ва њамгироии иљтимоиро таъмин мекунад, ў вобаста ба ќобилияти
љисмонї ва зењнии худ њуќуќ дорад аз нигоњубин, тањсил ва тайёрии махсус бархўрдор бошад.

3.

Кўдаки маъюб њуќуќ дорад мувофиќи ќобилияти худ намуди фаъолият ва касберо интихоб
кунад, дар фаъолияти љамъиятї ва эљодї иштирок намояд.

4.

Табъизи кўдак бинобар маъюб буданаш манъ аст.
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи маориф
Боби 1.
Моддаи 6. Кафолати давлатии њуќуќи шањрвандон ба тањсил.
1.

Давлат ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, новобаста ба миллат, нажод, љинс, забон,
эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої ва молумулкї њуќуќ ба тањсилро кафолат
медињад.

2.

Давлат ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон таълими њатмии умумии асосии ройгонро дар
муассисањои таълимии давлатї, инчунин дар доираи фармоишњои давлатї дар асоси озмун
ройгон гирифтани тањсилотро дар зинањои минбаъдаи тањсилот кафолат медињад.

3.

Њуќуќи шањрванд ба тањсил аз рўи синну сол, вазъи саломатї, мављудияти доѓи судї ва дигар
нишонањо метавонад танњо тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мањдуд карда шавад.

4.

Давлат барои шањрвандоне, ки муддати тўлонї бо сабаби беморї ба муассисањои таълимии
тањсилоти умумї рафта наметавонанд, дар хона ё дар муассисањои тандурустї таълими
ройгонро ташкил мекунад.

5.

Хатмкунандагони муассисањои таълимї барои идомаи тањсил дар зинањои минбаъдаи
тањсилот њуќуќи баробар доранд.
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Нашрияи мазкур бо маблаѓгузорї ва
кўмаки техникии Иттињоди Аврупо ва
Хазинаи Кўдаки Созмони Милали Муттањид
чоп гардидааст.
Иттињоди Аврупо барои мазмуни маводи
чопшуда масулият надорад.

