برنامه اجرائی :اقدامات پيشگيرانه مدرسه
♦ دانش آموزان ،کارکنان مدرسه و والدين بايستی در ھر سال
تحصيلی از خط مشی مدرسه در مورد مواد مخدر اطالع
حاصل کنند.
مسئول :مدير مدرسه
♦ عالوه بر سند مشترک مدرسه بنام "خط مشی مواد مخدر و
برنامه اجرائی برای دانش آموزان و نوجوانان" بايستی ھريک
از واحد ھای آموزشی يا اوقات فراغت دارای يک برنامه
جھت اقدامات پيشگيرانه عليه مواد مخدر باشند.
مسئول :مدير مدرسه
♦ اقدامات پيشگيرانه بايستی در جھت افزايش ھمکاری و
مشارکت والدين باشد.
مسئول :معلم راھنما يا مربی و مدير مدرسه
ھ تليافع رياسای پيشگيرانھ
کارکنان دانش نامي رد حيرفت گزن رتی دسياسه بردم
ضح نزاوآمور شاته بشداند♦ .ر ميدم :لوئسمدرسھ
♦ تياسوبرد  Firstclassيک ھک درد داووج ھژيو سرانفنک
نآ رد رناھمامھابرن مانگی ادغوچگ يی برايای ھئ ANDT
ادوم ،ردادمخوی ،ماللک تاروبشم" اب ھزرابی منعيگ و
نيروزا وات و تنباکو" سی مراد دوم شزوآم رددارس ،ندوپي
مخت يارانی ھنسخلف ،ی و از املع بالطاد مومين نياخد دووج
ليبقدراسھ بيسسوب نيا ًابتتی مرايت ريا زر ازگبرری و دشاته
بشنظر دا صورت نياسر اطالع موزل کند .د .مردا کارکنان
گنھامھ کننده مھابرن  ANDTدم ردرسھ ردلوئسم:

Torvallaskolan
در مدارس برای ست الحصيلی

اين بروشور حاوی مواضع اصلی مدرسه برای مواد مخدر
است .منظور از مواد مخدر مشروبات الکلی ،دخانيات ،مواد
مخدر ،دارو و ساير موادی است
که برای نشئه شدن استفاده شوند ،مانند موادی است که از
طريق استنشاق يا افشاندن استفاده شوند و ھمچنين شامل مواد
دوپينگ و نيروزا نيز می شود .مخاطب اين بروشور افرادی
ھستند که فرزندشان به يکی از مدارس "اوسترسوند" می
به
بيشتر
مطالب
خواندن
برای
رود.
www.ostersund.se/drogforebyggandeiskolan
رجوع کنيد.
مدير مدرسه:

تصوير :سفركر بيريغرين Sverker Berggren /

اگر به راھنمايی و حمايت نياز داريد با افراد و سازمان ھای
زير تماس بگيريد:
مددکار مدرسه:

2021/2020

Carina Hansson

تماس:

0706-25 48 51
carina.hansson@ostersund.se

Kristina Scott

073-098 58 06 kristina.scott@ostersund.se
پرستار مدرسه:

Katarina Lindblad
073-271 19 49,
katarina.lindblad@ostersund.se

سازمان ( BRISحق وحقوق کودکان در جامعه) دارای يک
خط تلفنی برای والدينی است که در مورد فرزند خود احساس
نگرانی می کنند وسواالتی دارند:
077- 150 50 50
تلفن مخصوص والدين برای تماس با سازمان
يا پست020-786 786نجات کودکان:
""Rädda Barnen
الکترونيکیforaldrar@rb.se :

خالصھای از خط مشی مواد
مخدروبرنامه اجرائی
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أھداف مدرسه در رابطه با خط
مشی مواد مخدر
محيط مدرسه بايستی عاری از مواد مخدر باشد .خط مشی
مواد مخدر بايد در جھت پيشبرد تندرستی و جلوگيری از
دسترسی به موادمخدر ،بروز حوادث و جلوگيری از اعتياد
وھمچنين جلوگيری از معتاد شدن دانش آموزانی که برای
اولين مرتبه به مواد مخدر دسترسی پيدا می کنند ،باشد.
قوانين ومقررات در زمينه مواد مخدر
خط مشی در رابطه با مواد مخدر تابع قوانين جاری در اين
زمينه است ،مثالً قانون مدارس ،قانون تنباکو ،قانون
مجازات در رابطه با مواد مخدر ،کنوانسيون سازمان ملل،
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قانون محيط کار وقانون خدمات اجتماعی است .مفھوم اين
امر از جمله آنست که مدرسه موظف است کودکان و
نوجوانان را در برابر مواد مخدر محافظت کند واگر دانش
آموزی مواد مخدر مصرف می کند يا مشکوک به مصرف
مواد مخدر و ساير مواد تخديری است ،مراتب را به اداره
خدمات اجتماعی اطالع دھد.

ممنوعيت سيگار کشيدن در حياط مدرسه شامل ھمه
افرادی است که در محوطه حضور دارند ،نه فقط
کودکان زير 18سال .
موارد زير در اماکن آموزشی مدرسه ِصدق می کنند
مصرف تنباکو و مواد دُخانی ،فروش و بھمراه داشتن مثالً
در سيگارھای
سيگار ،انسوار (اسِنوس) و
الکترونيکياماکن و حياط ھای مدارس ممنوع است .ھمين
موارد در ساير اماکن مربوط به فعاليت آموزشی مدرسه
نيز ممنوع ھستند.
نگھداری و مصرف مشروبات الکلی برای دانش آموزان و
نوجوانان و ھمچنين حضور آنان در محوطه مدرسه و خانه
اوقات فراغت يا ساير اماکن مربوط به فعاليت آموزشی
مدرسه ،تحت تأثير الکل ،ممنوع است.
استنشاق "چسب و مواد فيکساتوری" ممنوع است و
مصرف غير مجاز محسوب می شود.
ھرگونه مصرف يا سروکار داشتن با موادمخدر ،مواد
دوپينگ و نيروزا و مواد داروئی بدون نسخه پزشک ممنوع
است و مصرف غيرمجاز محسوب می شود.

برنامه اجرائی
نماينده مدرسه
کليه مدارس ابتدائی وراھنمائی در اوسترسوند بايستی يک
نماينده ھماھنگی برای ( ANDTيعنی مشروبات الکلی،
مواد مخدر ،مواد دوپينک ونيروزا وتنباکو) درميان
کارکنان خود داشته باشند .اين نماينده بھمراه مدير مدرسه
مسئوليت تماس با مسئول ھماھنگی کمون در امور مواد
مخدر ،پليس و سازمان ھای دفاع از منافع خاص را بر
عُھده دارد .نماينده ھماھنگی برای  ANDTھمچنين در امر
تبادل تجربيات با ساير مدارس کمون نيز شرکت می کند که
به دو بخش قبلی واخير تقسيم می شود.
درصورت مظنونيت يا کشف مورد
در نسخه مشروح "خط مشی و برنامه اجرائی برای دانش
آموزان و نوجوانان در رابطه با مواد مخدر" روند عملکرد
روزمره مشخصی برای اقدامات در مواردی که يک دانش
آموز يا نوجوان مواد مخدر مصرف می کند ،وجود دارد.
شرح ماجرا به مدير مدرسه و واحد بھداشت مدرسه گزارش
می شود و ھميشه با ولی يا سرپرست دانش آموز يا نوجوان
تماس گرفته می شود.
اگر مشاھده شود که يک دانش آموز يا نوجوان در اوقات
مدرسه يا در ساعات ساير فعاليتھای برگزار شده تحت
مديريت اداره آموزش و کودکان تحت تأثير مشروبات
الکلی ،مواد استنشاقی و فيکساتوری ،مواد مخدر يا ساير
مواد قرار دارد ،مراتب بايستی به اداره خدمات اجتماعی
گزارش شود .مدير مدرسه در موارد مظنونيت به ارتکاب
ُجرم به پليس شکايت می کند .احتماالً با مشورت دانش آموز
يا نوجوان و ولی يا سرپرست وی يک آزمايش مواد مخدر
انجام می شود.
کمک برای ترک سيگار يا مصرف نسوار (اسِنوس)
مدرسه می تواند به دانش آموز يا نوجوان در ترک سيگار
يا مصرف نسوار (اسِنوس) کمک کرده يا برای مراجعه به
مراکز ترک او را راھنمائی کند.
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