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 سیاسة العقاقیر والمخدرات

الكحول والمخدرات أو تعاطي والتواجد تحت تأثیر ، یُحظر Strömkullegymnasietمدرسة ستروم كولة الثانویة  في 
 حیازتھما أو تخزینھما. یجب أن تكون المدرسة خالیة من التبغ والكحول والمخدرات!

والمخدرات والتبغ وأن المدرسة ضد الكحول  بسیاسة و تعاملیجب أن یكون جمیع الموظفین وجمیع الطالب على درایة 
التي تستخدم عن طریق  الكحول والمخدرات والمواد المنشطة والمذیبات المتطایرةالعقاقیر و. تشمل ھذا العمل یشاركوا في

 واألدویة المصنفة على أنھا أدویة لم یصفھا الطبیب. الشم

بدء المدرسة في السنة األولى أوعندما للتوقیع علیھا وذلك عند مورللطالب وأولیاء األخطة العمل ھذه السیاسة و یتم تقدیم
 المدرسة إذا حدث ذلك في وقت آخر. الخطة متاحة أیًضا على موقع المدرسة.الدراسة في یبدأ الطالب 

تسبب المخدرات والكحول ضرًرا ومشاكل للفرد وعائلتھ فحسب، بل تؤثر أیًضا على بیئة العمل بالمدرسة بأكملھا، على  ال
واالنفتاح. یجب أن تعمل المدرسة مع الطالب المناسب  والجوالدراسيمن واألمان االحساس باأل سبیل المثال من حیث

خالیة من المخدرات. تعتمد خطة العمل على ة الدراسة الثانویة الب على فتروأولیاء األمور لضمان حصول جمیع الط
مجموعة من القواعد الواضحة والعواقب والرعایة والدعم لمنع استخدام العقاقیر. نحن نعمل بشكل وقائي لتقلیل مخاطر 

. تعمل تعاطیھا وعواقب العقاقیر والمخدراتوإعالم الطالب والموظفین حول  تسلیط الضوءمن خالل  التعرض لألمراض
أو في حالة  التعاطيالمدرسة بنشاط لتقویة عوامل الحمایة واكتشاف عوامل الخطر حول الطالب. في حالة االشتباه في 

دور ، تتعاون المدرسة مع ولي األمر (للقصر) والخدمات االجتماعیة وفي بعض الحاالت مع الشرطة. المؤكد التعاطي
 سةارفترة دالطالب، وبالتالي فإن طموح المدرسة ھو العمل معھم دائًما طوال یخص بما العمل ھذا مھم جًدا في األھل 
 الثانویة. الطالب

 

 رؤیةال

بالرضا وأن  طالبنا یجب أن یشعرفي أن  Strömkullegymnasietكولة الثانویة  مدرسة ستروم تنا فيتتمثل رؤی
بحیث ال یشعرون بالحاجة إلى أي شكل من أشكال الكحول أوالمخدرات أوالتبغ. مبدأنا األساسي  للذاتیتمتعوا بتقدیر جید 

 ھو أنھ یجب أن یكون من الصعب استخدام الكحول أوالمخدرات أوالتبغ ومن السھل الحصول على المساعدة للتوقف.

 

 ھدف المدرسة ھو:

 .الغیر مرخصة منع تعاطي الكحول والمخدرات واألدویة

 .لحوادثاألمراض والتمتع بصحة جیدة لجمیع من في المدرسة ومنع وقوع امنع 

 والمخدرات.أوالعقاقیرأالمدرسة بسبب تعاطي الكحول  الطالب عناستبعاد وأالنزاعات  العمل ضد حدوث

 

 األساسیة ھي: تنانظر

 أنھ یجب مراعاة الظروف واالحتیاجات المختلفة للطالب.
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 للنجاح.أنھ ینبغي منح الجمیع فرصة 

 استراتیجیاتنا ھي:

 المختلفة.للعقاقیراآلثار الضارة  حولمناقشات مستمرة جراء امعلومات وذلك عبر تقدیم للعمل بشكل وقائي و

 تقویة احترام الذات لدى جمیع الطالب.العمل بشكل یومي على 

رف على العالمات الخارجیة لتعإمكانیة امن أجل إعطاء الموظفین وذلك بشكل مستمرفي المدرسة لتدریب الموظفین 
 لتعاطي المخدرات، فإن التدریب المنتظم مطلوب.

 

 خطة العمل في حالة االشتباه بتعاطي المخدرات:

 

 شتباه في تعاطي المخدرات لدى طالب بالغلدى اال 

یشتبھ الموظفون في أن أحد الطالب یتعاطون المخدرات. إذا لم یكن من الممكن التحدث إلى الطالب أو إذا كان عندما 
 .112ل بالرقم اتصیجب اال، فرھناك خطر شدید على صحة الطالب أو إذا كان الموقف یعتبر خطیًرا على طرف آخ

 یة.مسؤول عن حفظ السجالت الوظیفالمدیرغ المدیر. أبالیجب أن یتم 

 ذي صلة مع الطالب. من الموظفینیتحدث المدیر وموجھ الطالب وأي طاقم آخر حیث، محادثة مع الطالبیتم إجراء 

 یقوم المدیر باالتصال بمجموعة العالج.

، ویتم إجراء االختبار من قبل عینة بول إعطاءیُعرض على الطالب بدایةً اختبار المخدرات (اختبار البول). یتم جراء 
المدیر. إذا لم یوافق الطالب على تقدیم عینة بول  عمعلومات االتصال لمجموعة العالج موتتواجد مجموعة العالج. 

وفقًا وذلك القلق یسمى تقریرتقریر وعملھناك اشتباه في تعاطي المخدرات، یمكن طرد الطالب من المدرسة  ومازال،
 SoL 14: 1رقم  ماعیةلقانون الخدمات االجت

 صحة الطالب المحلیة تتوصل مجموعة ، بشكل مشتركو و في ھذا االجتماع ،دعوة الجتماع تعاونبعد ذلك ترسل 
إشراك عمل، وقد تتضمن خطة العمل  خطةمجموعة العالج من الخدمات االجتماعیة إلى مع المدرسة الموجودة في 
 .حیازة المخدراتعند أكتشاف یتم دائًما إبالغ الشرطة  CPU للیافعینوبرنامج القنب  HAP القنببرنامج سحب 

 .في المتابعة یشارك الطالب والمدرسة وسكرتیر العالجحیث  متابعةإجراء جلسات یتم بعد ذلك 

 اشتباه بتعاطي مخدرات لدى قاصر

یتعاطون المخدرات. إذا لم یكن من الممكن التحدث إلى الطالب أو إذا  القّصر یشتبھ الموظفون في أن أحد الطالبعندما 
 .112ل بالرقم اتصیجب اال، فركان ھناك خطر شدید على صحة الطالب أو إذا كان الموقف یعتبر خطیًرا على طرف آخ

 مسؤول عن حفظ السجالت الوظیفیة.المدیرغ المدیر. أبالیجب أن یتم 

ذا لم یكن االتصال بمجموعة العالج إیتم عینة البول وأخذ ل على الموافقة الشفویة على یتم االتصال باألوصیاء للحصو
 .مرافقة الطالب القاصرألخذ العینةلدى األوصیاء فرصة 

 ذي صلة مع الطالب. من الموظفینیتحدث المدیر وموجھ الطالب وأي طاقم آخر حیث محادثة مع الطالبیتم إجراء 

عینة بول ، ویتم إجراء االختبار من قبل  إعطاءیُعرض على الطالب بدایةً اختبار المخدرات (اختبار البول). یتم جراء 
المدیر. إذا لم یوافق الطالب على تقدیم عینة بول  عمعلومات االتصال لمجموعة العالج موتتواجد مجموعة العالج. 

وفقًا لقانون القلق یسمى تقریرتقریر وعمللب من المدرسة ھناك اشتباه في تعاطي المخدرات، یمكن طرد الطا ومازال،
 SoL 14: 1رقم  الخدمات االجتماعیة
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 صحة الطالب المحلیة تتوصل مجموعة ، بشكل مشتركو و في ھذا االجتماع ،دعوة الجتماع تعاونبعد ذلك ترسل 
إشراك عمل، وقد تتضمن خطة العمل  خطةمجموعة العالج من الخدمات االجتماعیة إلى مع المدرسة الموجودة في 
 .حیازة المخدراتعند أكتشاف یتم دائًما إبالغ الشرطة  CPU للیافعینوبرنامج القنب  HAP القنببرنامج سحب 

 .في المتابعة یشارك الطالب والمدرسة وسكرتیر العالجحیث  متابعةإجراء جلسات یتم بعد ذلك 

 

 تعاطي وجودتأكید في حالة  اإلجراءات المتخذة

خطة  بوضعوموظفي المدرسة والخدمات االجتماعیة ،  -عندما یتعلق األمر بطالب قاصر -الطالب وأولیاء األمور یقوم 
 .بحسب أوقات محددة عمل للطالب تتم متابعتھا

 من خالل مجموعة العالجومتكررأن یخضع الطالب لفحص منظم ویجب أن یخضع الطالب لبرنامج إعادة تأھیل مضبوط 
 .التعاطي لمرة واحدة فقطحتى لو كانت  الخطة بشكل كاملمتابعة المدرسة. یجب أن تتم  للطالب فيالوقت المتبقي  خالل

 

 ھل كل شخص في المدرسة لدیھ مسؤولیة؟

تقع مسؤولیة أعمال الوقایة من المخدرات على عاتق الموظفین. لكن جمیع الطالب في المدرسة یتحملون مسؤولیة بیئة 
العمل المشتركة. مشكلة المخدرات ھي مشكلة بیئة العمل والمدرسة تفترض مسبقًا أن كل شخص في المدرسة یعمل 

قد وضعت من األھداف الموجودة للتعلیم في المدرسة الثانویة العدید  إن. في المدرسةعمل البیئة تحسین بنشاط من أجل 
مع الموقف الذي یجب أن یتخذه الطالب تجاه األشخاص المعرضین للخطر والذین یحتاجون إلى دعم بغرض التعامل 

 ة إلى حیاةتعودسھل خاص. یجب أن یتلقى زمیل الدراسة الذي عانى من مشاكل المخدرات الرعایة والعالج بطریقة ت
. یجب على الطالب ووضع شروط ومتطلباتاالھتمام والوضوح إبداء خالیة من المخدرات. أفضل طریقة للقیام بذلك ھي 

الذي یعرف أن أحد أقرانھ یتعاطى المخدرات أن یخبر طاقم العمل بھذا. ومع ذلك ، یجب عدم تحمیل المسؤولیة على 
من المھم أن یشعر الطالب الذي یترك لذلك . شعور بالذنب المبلغ الطالبتجعل لدى بطریقة  الذین یبلغون زمالء الدراسة

في شخص بالغ أن المسؤولیة تنتقل إلى الشخص البالغ. على الشخص البالغ واجب الحفاظ على السریة فیما یتعلق  تھثق
 بلغ.بالطالب المُ 

 ماذا یحدث إذا تم القبض على طالب مع المخدرات في المدرسة؟

یوزعونھا في المدرسة یجب أن یوقفوا على الفور من المدرسة  القبض علیھم وھم یتعاطون المخدرات أو التالمیذ الذین یتم
 من قبل المدیر لحین انعقاد مؤتمر رعایة الطالب. یمكن فصل الطالب من المدرسة لمدة أسبوعین في انتظاراإلجراء

برنامج عمل. یتم  لتخطیطمات االجتماعیة معًا . یجتمع قسم صحة الطالب المحلیین في المدرسة وموظفي الخدالمناسب
 دائًما إبالغ الشرطة بحیازة المخدرات.

 

 كیف تتعاون المدرسة مع الخدمات االجتماعیة والشرطة لمواجھة تعاطي وانتشار المخدرات؟

تعاون وثیق بین المدرسة والخدمات االجتماعیة والشرطة. یمكن أن یتم التعاون في  على تكوینیجب أن تساھم المدرسة 
وفقًا  وذلكمستمر،  بشكلمع الخدمات االجتماعیة الحفاظ على التواصل تم یسمیة. تجمعات رسمیة وغیررصورة 

جزئیًا من خالل اجتماعات منتظمة عندما  شمع الشرطة في بینغتسفور التواصلتم ی. وعند الحاجةلإلجراءات الروتینیة 
 كبیر، ولكن أیًضا في الحاالت التالیة:ذات الطابع الیتم التعامل مع حالة المخدرات 

، یجب إبالغ الشرطة على الفور وإعطائھا الفرصة لتقییم اإلجراء شتباه في وجود مخدرات في المدرسةإذا كان ھناك ا
 المناسب.

 المخدرات وتم الحكم على وجود خطر على شخص أو شيء، فیجب االتصال بالشرطة. إذا كان طالب ما تحت تأثیر


