
     خطة التعامل: عمل المدرسة الوقائي 

سوف يتم إعالم جميع الطالب وموظفي المدرسة واآلباء   ♦

عن سياسة المخدرات للمدرسة وخطة التعامل في بداية كل  

 سنة دراسية.   

 مدير المدرسة    المسؤول:

سياسة    ♦  " المعنونة  للمدارس  المشتركة  الوثيقة  عدا  ما 

كل   ستقوم  لألطفال/الشباب"  التعامل  وخطة  المخدرات 

طات ما بعد الدوام المدرسي بشكل  مدرسة وكل مؤسسة لنشا 

 فردي بوضع خطة للعمل الوقائي ضد المخدرات.  

 مدير المدرسة    المسؤول:

 سيكون من أھداف العمل الوقائي ھو زيادة مشاركة اآلباء.     ♦

 المعلم والمرشد ومدير المدرسة    المسؤول:

رابكتواجد اليس في جراالخ مع تااحرء االستانالطالب   

    :لوؤسمالكدرسةمال رديم .     ♦أث اھل

ىلع يتوحص ياخ ىتدنم دجست    Firstclassعقومى اللع  ♦ 

في ميلعالت   ANDT ةيفيعن ك حئاصنو راكفأ دمج

 درسةمال مستقو .اھريغو ميلعالت دوامو تارضاحمالو 

ھنم    لكشب  مظتنم  ككذلو  ورشنب  .عبقارمب  ھذا    دنة 

 ةدافاالستولعمالمات جةاحال 

 في درسةمال     ANDTمنسق لوؤسمال:

 

 إذا كنت في حاجة إلى النصح أو الدعم يمكنك االتصال بـ:   

Kristina Scott  : المعالج االجتماعي 

073-098 58 06  

kristina.scott@ostersund.se 

Katarina Lindblad  : ممرضة المدرسة 

073-271 19 49, 

katarina.lindbland@ostersund.se 

)حقوق الطفل في المجتمع( لدى المؤسسة خط   BRISبريس/

ھاتف للكبار عندما يشعرون بالقلق أو يكون لديھم أسئلة  

    -  077 051 05 05يمكنھم االتصال على ھاتف: 

لدى المؤسسة خط ھاتف   Rädda Barnenبارنين/ رادا 

أو تواصل عبر البريد  - 020 687 786خاص لآلباء: 

    foraldrar@rb.seااللكتروني: 

 

Torvallaskolan 

 2020/2021 النسة الدراسية   

من  الرئيسي  المدرسة  موقف  على  النشرة  ھذه  تحتوي 

الخمر  أنواع  كل  ھي:  بالمخدرات  نقصد  ما  المخدرات. 

)الكحول( وكل منتجات التبغ والمخدرات واألدوية وغيرھا من  

التي   المواد  الثمالة.  بھدف  تناولھا  يتم  التي  المستحضرات 

 تستخدم عند االستنشاق والشم وكذلك المواد المنشطة.  

لنشرة تتوجه إلى كل من لديه أطفال في واحدة من مدارس ھذه ا

الموقع:  على  المزيد  اقرأ  أوسترسوند.  بلدية 

www.ostersund.se/drogforebyggandeiskolan 

 Carina Hanssonمدير المدرسة:  

  51 48 25-0706 بيانات االتصال:

 

carina.hansson@ostersund.se 
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 :  تصوير
 بيريغرين  

 Sverker Berggren /  سفركر  
   

 سياسة
 المخدرات  

 باختصار
 وخطة   التعامل  



سياسة المخدرات   

 أھداف المدرسة   

ستعمل   المخدرات.  من  خالية  بيئة  المدرسة  تكون  أن  يجب 

السياسة على تعزيز الصحة وتحول دون األحداث العرضية 

والحوادث وتمنع استخدام المخدرات وكذلك تحيل دون تجنيد 

 المزيد من الطالب إلدمان المخدرات.  

   

 النصوص القانونية في ھذا المجال   

سياسة المخدرات للمخدرات تتبع النصوص القانونية في ھذا 

المجال، على سبيل المثال قانون التعليم وقانون التبغ وقانون 

الطفل   لحقوق  المتحدة  األمم  واتفاقية  الجنائي  المخدرات 

 وقانون بيئة العمل وقانون الشؤون االجتماعية.   

   

أ يعني  بحماية وھذا  ُملزمة  المدرسة  أن  منھا  كثيرة  مورا 

األطفال والشباب من المخدرات وفي نفس الوقت تبليغ مكتب  

الشؤون االجتماعية إذا استخدم أحد الطالب أو كان ھناك شك 

المواد  من  نوع  أي  أو  المخدرات  يدمن  أو  يستخدم  أنه 

 المخدرة.  

   

  
  

األمر التدخين ممنوع في ساحة المدرسة، يشمل ھذا  
كل من يوجد في المنطقة وليس فقط من لم يبلغ من  

 عاما .   18العمر 

   

  

 ھذه القواعد تسري في مؤسسات المدرسة المختلفة   

سبيل   على  وحيازته  وبيعه  التبغ  استخدام  باتا  منعا  ممنوع 

االلكترونية والسجائر  والسعوط  السجائر  كل   1المثال  في 

أماكننا وقاعاتنا وساحة المدرسة. كما أن التدخين ممنوع في 

 أية مؤسسة ضمن قطاع المدرسة.    

   

تناول   أو  تخزين  والشباب  األطفال  على  باتا  منعا  ممنوع 

المشروبات الكحولية أو الحضور في حالة ثمالة إلى المدرسة 

  أو مؤسسات الرعاية بعد الدوام المدرسي أو إلى أية مؤسسة

 ضمن قطاع المدرسة.    

   

ممنوع منعا باتا شم أو استنشاق أي من المواد المخدرة ويتم  

 تصنيف ھذا الفعل كإدمان.   

   

أو  المخدرات  مع  تعامل  أو  استخدام  أي  باتا  منعا  ممنوع 

المنشطات وكل المستحضرات من األدوية التي لم تُصرف 

 دمان.   وفقا لوصفة طبية، ويتم تصنيف مثل ھذه األفعال كإ 

                                                  

  

     

  

 
  

خطة التعامل   

    ممثلي المدرسة

األساسية منسق   المدارس  كل  من ضمن    ANDTيوجد في 

)كلمة   الكحول    ANDTالموظفين  للكلمات  مختصر  ھو 

والمخدرات والمنشطات والتبغ(. يكون المنسق مسؤوال سوية  

مع مدير المدرسة عن االتصال مع منسق البلدية المسؤول عن  

المھتمة   والمنظمات  الشرطة  مع  وكذلك  المخدرات،  مكافحة 

في تبادل الخبرات   ANDTبھذه األمور. كما يشارك منسق  

بلدية المقسمة وفقا للجزء السابق مع المدارس األخرى في ال

 والالحق.   

  

     عند االشتباه أو االكتشاف 

قام  إذا  إتباعه،  سيتم  لما  واضحة  روتينية  إجراءات  توجد 

تحت  األطول  الوثيقة  في  المخدرات،  باستخدام  طالب/شاب 

عنوان "سياسة المخدرات وخطة التعامل للطالب والشباب".  

تبليغ مدير المدرسة وفريق   الحاالت  بشكل عام، يتم في كل 

أمر   ولي  تبليغ  دائما  يجب  كما  بالحادث.  الطالب  صحة 

 لطالب/الشاب.   ا

   

سيتم تبليغ ھيئة الشؤون االجتماعية إذا وجدنا أحد الطالب ثمال 

بسبب تناول الخمر أو شم أو استنشاق المخدرات أو غيرھا 

أية  في  الدوام  خالل  أو  المدرسي  الدوام  خالل  المواد  من 

 مؤسسة ضمن ھيئة إدارة التعليم للطالب والشباب.  

  

م يقوم  بجريمة  االشتباه  بالغ  عند  بتقديم  المدرسة عندھا  دير 

لدى الشرطة. كما يمكن أن يخضع الطالب لفحص من أجل 

مع   بالتشاور  ھذا  ويتم  جسمه  في  المخدرات  كشف 

 الطالب/الشاب وولي األمر.   

  

دعم من اجل التخلص من عادة التدخين أو استخدام  

     السعوط

ن يمكن أن تقدم المدرسة للطالب أو الشاب مساعدة للتوقف ع

التدخين أو استخدام السعوط أو التوجيه إلى أين يمكن الحصول  

 على مثل ھذه المساعدة.   
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