السياسة وخطة االجراءات  )ANDTالكحول-المخدرات-المنشطات والتبغ( الى مدارس بلدية تورشبي
متبناة من لجنه االطفال والتعليم ٧٤ S ٢٠١٦-١٠-٢٠
السياسة
منطقه المدرسه باالضافه الى المناطق االخرى التي تتواجد فيھا االنشاطات
المدرسيه يجب ان تكون حره وخاليه من التبغ  ،الكحول والمخدرات االخرى.
المدرسه ھي ساحه ممكنه من اجل الوقايه من االمراض والتركيز على االكتشاف المبكر للمخاطر الصحيه .بعد العائله
ُتعتبر المدرسه اھم ساحه في مجال العمل على تعزيز الصحه.
المدرسه تريد وستقوم بحمايه االطفال والمراھقين من العوامل الغير صحيه التي تشتمل على منطقة  .ANDTالمدرسه
ستعمل من اجل خلق مناخ مدرسي جيد وتعزز بيئه تعليميه جيده.
عوامل الحمايه والوقايه المھمه تتحقق عندما يكون الطالب منسجمين في المدرسه ،وتكون لديھم عالقات طيبه مع الكبار
ويشھدون نجاحا ً جيداً في االعمال المدرسيه.
ان مسؤولية المدرسه تتضمن اكتشاف االطفال والمراھقين المعرضين للخطر واالدمان .االكتشاف المبكر والتفاعل
والعمل السريع له اھميه كبيره .من العوامل المھمه لالكتشاف المبكر ان يكون لدى المدرسه اجراءات واضحه بشأن
الغيابات ألن الغياب ھو من عوامل الخطوره.

المسؤول.

المدير .المعلم .منسق  ANDTمنسق الطلبه
مرشد اوقات الفراغ

مسائل  ANDTتكون متضمنه بالتعليمانطالقا ً من المناھج التعليميه و ُتعطى
مكان طبيعي في التعليم المدرسي المعتاد
الطالب ،ا ٓالباء والموظفين يتم اعالمھم
لالجزاء الالزمه عن سياسة المخدرات
وخطة االجراءات
موظفي المدرسه يجب ان يُتاح لھم.التعليم السريع والمستمر.
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 Tobaksfri Duoھو برنامج وقائيللتبغ والذي يتيح للطالب من الصف
الخامس وحتى الصف التاسع و بالتعاون
مع صحة االسنان بالمحافظه وادارة اوقات
الفراغ والتجار في البلديه.
سيقوم الطالب في المرحله التاسعه والمرحله االولى.للثانويه بأعطاء محاضرات حول مشاكل المنشطات
 مجلس الوقايه المحلي ) (LRFعليه مسؤولية تعديلوتدقيق الخطط سنويا ً.
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خطة االجراءات والمعالجه
ادناه المبادئ و االجراءات حول كيفية تعامل المدرسه عندما تشتبه المدرسه بأنه يوجد طالب يتناول التبغ
 ،الكحول ،المخدرات أو المنشطات و /أو عند التأثيرات الحاده والطارئه في المدرسه.
لو شعر احد من موظفي المدرسه بقلق من انه يوجد طالب معرَّ ض لخطر التطور السلبي بسبب استعمال
التبغ  ،الكحول ،المخدرات أو المنشطات فأنه سيتم االبالغ عنه الى مدير المدرسه.

المنشطات
كل استعمال للمنشطات ھو ممنوع ) قانون المنع ضد بعض المنشطات ( .في حالة االشتباه بوجود طالب
يستعمل المنشطات ،سيتم كتابة بالغ للمدير .ستقوم المدرسه باالتصال باولياء االمور والطالب البالغ
السن القانوني سوف ُتطلَب منه الموافقه لالتصال باآلباء .المدرسه سوف تنظر وترجح فيما اذا كانت
ستقوم بعمل بالغ للشرطه او بالغ القلق ) (14:1 SoLللخدمه الجتماعيه.

التبغ
تعريف التبغ  :علكة التبغ ،تبغ الشم الذي يوضع بالفم )  (snusحتى الخالي من النيكوتين وتدخين التبغ،
السيگاره االلكترونيه والشيشه.
لو اكتشف احد العاملين في المدرسه بأنه ھناك شخص يستعمل التبغ في منطقه المدرسه او في االنشطه
المدرسيه سنقوم بأبالغه بأن التدخين ممنوع في محيط منطقة المدرسه ) قانون التبغ  .(٢بالنسبه للطالب
الغير بالغ للسن القانونيه سيتم ابالغ المعلم المسؤول الذي سيقوم بدوره باالتصال بالطالب واولياء امره.
بالنسبه للطالب البالغ السن القانوني سيتم ابالغ المعلم المسؤول عن الطالب والذي بدوره سيقوم
باالتصال بالطالب.سيتم تسليم بالغ خطي الى المديره بالنسبه للطالب البالغين وغير البالغين للسن
القانونيه أو العاملين في المدرسه.

الكحول
لو اكتشف احد العاملين في المدرسه أن احد الطالب كان تحت تأثير الكحول ،في منطقه المدرسه او
المناطق االخرى التي يتم فيھا ممارسة النشاطات المدرسيه سيقوم الموظف المعني بأبعاد الطالب عن
النشاط المدرسي .سيتم االتصال بولي االمر من اجل الحضور واسترجاع الطالب الغير بالغ السن
القانونيه .بالنسبه للطالب البالغ السن القانونيه فسوف يُطلَب منه اعطاء الموافقه على االتصال مع
الوالدين .لو لم يعطي الطالب الموافقه سيتم ابعاده من المدرسه .سيتم االبالغ عن ھذه الحوادث الى
المدير .المدرسه سوف تنظر باالمر وترجح ان كانت ستقوم بعمل بالغ القلق ) .(14:1 SoL

المخدرات
لو اكتشف احد العاملين ان احد الطالب كان تحت تأثير المخدرات في المدرسه ،في محيط منطقة
المدرسه او في المناطق االخرى التي يتم فيھا ممارسه النشاطات المدرسيه سيقوم الموظف المعني بأبعاد
الطالب من النشاط المدرسي  ..في حالة االشتباه بوجود طالب تحت تأثير المخدرات سيتم االتصال
بالشرطه مباشر ًة .بعدھا سيتم االتصال باولياء االمور من اجل الحضور واسترجاع الطالب الغير البالغ
السن القانونيه .الطالب البالغ السن القانونيه سيتم اخذ موافقته من اجل االتصال بالوالدين .لو لم يعطي
الطالب موافقته سيتم ابعاده من المدرسه .يقوم الوظف المعني بكتابة بالغ للمدير حول الحادث .المدرسه
ستقوم بكتابه بالغ القلق الى قسم الخدمه االجتماعيه )  .(SoL 14:1في حالة االشتباه ان الطالب يستعمل
المخدرات تقوم المدرسه بالنظر وترجيح عمل بالغ القلق ).(SoL 14:1

خزانة الطالب

خزانه الطالب تتبع الى المدرسه .لو اشتبھت المدرسه بان احد الطالب يحفظ المخدرات ،المنشطات،
الكحول او التبغ في خزانة الطالب والطالب رفض ان يفتح الخزانه بنا ًء على طلب المدرسة فأن للمدرسه
الحق بفتح الخزانه .سيتم االتصال بأولياء االمور الغير بالغين السن القانونيه بنفس اليوم  .الحدث سوف
يتم توثيقه ) قانون المدرسه .(٥:٢٢-٢٤
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