سياست و برنامهريزی)ANDTالکل ومواد مخدر ومواد انرژیزا و تنباکو(
در مورد تمامی مدرسهھا شھرداری توشبی
20-10-2016-برگرفته شده از قانون کودکان و آموزش و پرورش§74

سياست و طرز فکر
محيط مدرسه و تمام مناطقی که فعاليتھای درسی انجام میگيرد بايد پاک از ھر گونه توتون و الکل و مواد
مخدر باشد

مدرسه يک فرصت بزرگی برای جلوگيری از بيماری و تمرکز کردن برای ديدن زودھنگام خطرات بھداشتی می باشد.بعد از خانواده مدرسه
مھمترين عرصه برای باال بردن سالمت می باشد
مدرسه میخواھد در مقابل مواد مخدر و الکل از کودکان و جوانان محافظت بکند .مدرسه برای ساختن يک محيط سالمتر يادگيری تالش میکند
مھمترين محافظت لذت بردن دانش آموز از محيط مدرسه می باشد,ودانش آموز بايد روابط بھتری با بزرگساالن ودر محيط مدرسه احساس
راحتی بکند
يکی از وظايف مدرسه مشاھده و يا احساس خطر در مورد اعتياد است.ديدن زودتر و رفتار سريع اھميت زيادی دارد.يکی از روشھای مشاھده
زودتر ,برخورد با غيبت ھای دانش آموزان میباشد و غيبت از مدرسه يکی از دليلھای خطر ناک میباشد
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طبيعی نظم داده شده در مدرسه
اطالع رسانی از سياست و برنامه عملی در مورد مواد مخدر به دانش
آموزان,خانواده و کارکنان
به کارکنان مدرسه بايد آموزشھای مداوم داده شود
بدون توتون برنامه پيشگيری از مصرف دخانيات است که در
درس داده می شودکه شامل بھداشت دھان و دندان نيز  9تا 5کالسھای
می باشد.مديريت اوقات فراغت و شورای شھر
 1و 9برنامه سخنرانی در مورد مواد انژی زا در کالسھای

LFRشورای پيشگيری موظف به طرح برنامه ھر ساله

طرح برنامه
درزير عکسالعمل مدرسه در موردی شخصی که مشکوک به مصرف الکل,مواد مخدر,مواد انرژیزا و تنباکو نوشته شده است

کارکنان مدرسه اگر به دانش آموزی مشکوک در مورد استفاده مواد مخدر و يا الکل و مواد انرژیزا شدند انرا مستقيم
به مدير مدرسه اطالع بدھند

مواد انرژی زا)دوپينگ(
(.اگر از دانش آموزان کسی مشکوک 1ھرگونه استفاده از مواد انرژی زا ممنوع می باشد)قانون ممنوعيت در مورد برخی از مواد انرژی زا§
سال بعد از پرسش18به مصرف مواد انرژیزا میباشد شما يک گزارش به مدير بنويسيد.مدرسه با سرپرست ويا در مورد دانش آموزان باالی
با والدين او تماس می گيرد.مدرسه پس از بررسی گزارشی به اداره پليس و اداره خدمات اجتماعی میفرستد)(SoL14:1

سيگار و توتون
تعريف دقيق:توتون جويدنی ,اسنوس حتی اگر فاقد نيکوتين باشد,سيگار کشيدن,سيگار الکترونيکی و قليان
اگر کارکنان مدرسه به دانش آموزی در مورد استفاده از توتون مشکوک شوند به آنھا بايد اطالع رسانی در مورد ممنوعيت استفاده از توتون
سال مشاور آنھا با سرپرست آنھا تماس  (18در مورد دانش آموزان زير 2در مدرسه و محيط ھای آموزشی داده شود )قانون توتون,
سال مشاور با دانش آموز تماس می گيرد.و يک گزارش کتبی به مدير مدرسه فرستاده می شود18میگيرد ودر مورد دانش آموزان باالی

الکل و مشروبات الکلی
اگر کارکنان مدرسه به دانش آموزی مشکوک شوند که از مشروبات الکلی در محيط مدرسه و يا در محيط ھای آموزشی ديگر استفاده کرده
بايد آن دانش آموز را از محيط مدرسه دور کنند .برای دانش آموزان نا بالغ با سرپرست آنھا تماس گرفته میشود تا بردن دانش آموز و برای
دانش آموزان بالغ پس از پرسش با والدين آنھا تماس گرفته می شود.اين اتفاق به مدير گزارش میشود .مدرسه پس از بررسی موضوع را به
.اطالع اداره خدمات اجتماعی می رساند )(SoL14:1

مواد مخدر
بايد

اگر کارکنان مدرسه به دانش آموزی مشکوک شوند که از مواد مخدر در محيط مدرسه و يا در محيط ھای آموزشی ديگر استفاده کرده
آن دانش آموز را از محيط مدرسه دور کنند.اگر دانش آموز مشکوک به استفاده از مواد مخدر بااشد بايد مستقيم با پليس تماس گرفت.بعد
ازتماس با پليس برای دانش آموزان نا بالغ به سرپرست آنھا و برای دانش آموزان بالغ بعد از پرسش به والدين آنھا خبر داده میشود تا برای
بردن آنھا به مدرسه بيايند .کارکنان مطلع از اين موضوع به صورت کتبی به مدير اطالع میدھند .مدرسه پس از بررسی يک گزارش نيز به
 .خدمات اجتماعی ارسال میکند) (SoL14:1اداره

کمد دانش آموز
کمد دانش آموز ,جزيی از مدرسه میباشد .اگر مدرسه به دانش آموزی مشکوک شود که در کمد خود از مواد مخدر و يا الکل و يا توتون ويا
مواد انرژیزا نگھداری میکند و اگر دانش آموز از گشودن درب کمد خوداری کند مدرسه حق دارد که خود درب کمد را باز کندو در ھمان
5:22,24روز با سرپرست دانش آموز تماس گرفته شود .اين اتفاق بايد نوشته شود)قانون مدرسه

