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برای شام کھ شاگرد یا ولی امر شاگرد 
دبیرستان یا دبیرستان شاگردان دارای

نیازھای ویژه ھستید.

 

عدم تحمل الکول و مواد مخدره در مدرسه
 مدرسه، محل کار عاری از مواد مخدر است. طبق

قانون محیط کار، مدیریت مدرسھ باید متام اقدامات

پیشگیرانه را اتخاذ مناید تا از خطر عدم سالمتی و

حدوث حوادث برای شاگردان و کارمندان جلوگیری

شود.

 مدرسه چه کار می کند اگر شک کند که در

محیط آن مواد مخدر مرصف می شود؟
 مدیر مدرسه بھ رسعت شاگرد را رسیع بھ جلسھای دعوت می 

کند. این کار را با مشورت کارمندان بخش بھداشت شاگردان 

انجام می دھد. اگر شاگرد زیر سن باشد، ولی امر او دعوت می 

شود. اگر شاگرد بالغ باشد نیز مطلوب است که از نزدیکان /

مسؤول امرار معاش شاگرد، به این جلسھ دوعت شوند، در 

صورت موافقت شاگرد. در این جلسه راجع به برنامھی اجرایی 

با تقسیم مسؤولیت و مستند سازی واضح تصمیم گرفته می 

شود. اگر شاگرد بطور مکرر در انضباط مدرسه اختالل ایجاد 

کرده، رفتار نامناسب داشتھ یا مرتکب تخلفی جدی شده باشد، 

مدیر مدرسه باید این موضوع را بررسی مناید. بعد از آن، مدیر 

مدرسه می تواند دربرارهی صدور ھشدار تصمیم بگیرد.

چنانچه سوء مرصف شاگرد باعث رفتاری شود که طبق قانون 

مدارس باید منجر به تعلیق از مدرسه شود، مدیر می تواند 

تصمیمی در این مورد اتخاذ مناید.

 

آیا مدرسه می تواند شاگرد را به دادن

آزمایش مواد مخدر مجبور کند؟
 مدیر مدرسھ می تواند از شاگرد بخواھد تا آزمایش مواد 

مخدر اختیاری را بدھد و شاگرد در این صورت، پیش از دادن 

آزمایش، با امضایی اظھار موافقت می کند. آزمایشھای اختیاری 

مواد مخدر نیز ممکن است پس از آگھی و موافقت کتبی 

انجام بگیرد، اگر برنامۀ کارآموزی یا آموزش در محل کار طالب 

چنین آزمایشی باشد.

 آیا مدرسه ھمیشه حوادث مربوط به مواد مخدر

را به ادارۀ خدمات اجتامعی گذارش می دھد؟
اگر شکی وجود داشتھ باشد که شاگرد زیر سن، با مواد مخدر 

رس و کار دارد، مدرسھ ھمیشه این موضوع را به ادارۀ خدمات 

اجتامعی گذارش می دھد. چنانچه شاگرد بالغ باشد نیز باید 

موضوع به ادارهی خدمات اجتامعی بخشھای محلی شھر یا

کمون اصلی شاگرد گذارش داده شود. ھدف از این گذارش 

اینست که بھرتین کمک برای مواجه با وضعیت موجود به 

شاگرد و خانوادهی او ارائه گردد.

اگر شاگردی در محیط مدرسھ تحت تأثیر مواد مخدر

باشد، مدرسھ چھ اقدامی می کند؟

اگر شاگرد زیر سن باشد، با اولیای وی متاس گرفتھ می 	 

شود. اگر بالغ باشد، با مسؤول امرار معاش وی در صورت 

موافقت شاگرد، متاس گرفتھ می شود



مدرسه با مینی-ماریا یوتبوری ھمکاری می کند

Mini-Maria Göteborg

 مینی-ماریا یوتبوری متشکل از چھار مطب معالجھای باز محلی 

می باشد، و مخصوص جوانان تا سن 21 سالگی است که سؤال یا 

نگرانی در رابطه با الکول یا مواد مخدر یا مواد دیگر دارند.

مینی-ماریای یوتبوری اطالعات، مشورت و معالجه عرضه می مناید، 

ھم برای فرد و ھم برای خانواده و بستگان او.

 در مینی - ماریا، اجتامعی دانان، پرستار، روان- شناس، پزشک و 

ماما کار می کنند. مینی-ماریا در ھمکاری با شھر یوتبوری،

منطقھی وسرتا یوتاالند اداره می گردد. اطالعات بیشرت در وبگاه 

ذیل وجود دارد:

www.minimaria.se

 فعالیتھای پیشگیری از مواد مخدر تحت نظر ادارۀ 

تحصیالت و آموزش و بر اساس چند قوانین مختلف 

اجرا می شود.

قانون مدارس ) 800:2010 ( فصل 5	 

مقررات آموزش بزرگساالن )800:2011 ( فصل 7 	 

قانون ) 128:2009 ( مدارس عالی آموزش حرفھای	 

مقررات ) 130:2009 ( مدارس عالی حرفھای	 

قانون خدمات اجتامعی ) 453:2001( فصل 14 . گذارش جھت 	 

اجراءات در حال وجود رشایط مرض.

قانون محیط کار فصل 3 ماده 2 )1160:1977(	 

	 قانون عمومیت و محرمانگی )400:2009( فصل 25 	 

	 بند عمومی و قانون عمومیت و محرمانگی )400:2009( 	 

فصل 10 ، ماده

 در صورت نیاز، به پولیس خرب داده می شود.	 

 	

 اگر شاگرد نابالغ باشد، مدرسه به ادارۀ خدمات اجتامعی 	 

گزارش می دھد. چنانچه شاگرد بالغ باشد نیز توصیه می 

شود که چنین گذارشی به عمل آید.

 مدیر مدرسه در ارسع وقت به جلسھای دعوت می کند و 	 

دربارهی برنامھی اجراءات تصمیم می گیرد.

 مدرسه چه اقدامی می کند اگر شک کند که

یک شاگرد مواد مخدر می فروشد؟

 به مدیر مدرسه گذارش داده می شود	 

مدیر مدرسه به پولیس شکایت می کند	 

 در مدرسه با کی می توانید صحبت کنید اگر

راجع به مشکالت مربوط به الکول ومواد مخدر

کمک و مشورت بخواھید؟

 به معلم خود، یا مدیر مدرسه، یا بخش بھداشت شاگردان مراجعھ 

کنید.



برای شام کھ در دبیرستان یا دبیرستان شاگردان 

دارای نیازھای ویژه کار میکنید.

 خط مشی ھمکاری در رابطھ با شاگردان دارای مشکالت اعتیاد و سوء

مرصف الکول یا مواد مخدر در دبیرستان و دبیرستان ویژه

  مدرسھ باید به طور مرتب و منظم برای پیشگیری از انتشار مواد مخدر کار

کند. مدرسه با مینی-ماریا و ادارهی خدمات اجتامعی ھمکاری می کند جھت

کمک ھر چه مؤثرتر به شاگردان دارای مشکالت اعتیاد.



مقصود: 
 کشف زودھنگام، اقدامات رسیع، و روتین ھای مؤثر میان 

بیرستان، دبیرستان ویژه، مینی ماریا و ادارۀ خدمات اجتامعی 

محلی شھر یا کمون اصلی شاگرد، در رابطه با شاگردان دارای 

مشکالت اعتیاد.

ھدف 
 اینکه شاگردان سوء مرصف خود را ترک کنند، و به 
طور مشرتک، ایجاد رشایط مساعد کنیم تا شاگردان 

تحصیالت دبیرستان خود را با موفقیت به پایان 

برسانند.



برای شام که شاگرد دورهای آموزشی 
بزرگساالن کمون یا مدرسھی عالی حرفھای 

ھستید
 مدرسه، محل کار عاری از مواد مخدر است. ھر کارمند باید از مواد مخدر آگاھی داشتھ باشد. ھر

حارض می شود، )APL/LIA( شاگرد/ دانشجو که در محل کارآموزی یا آموزش در محل کار

باید قوانین آن محل کار را رعایت کنند. بنابر این ممکن است چنانچه محل کار طالب این امر باشد،

APL/LIA( به شاگردان یا دانشجویان ( پیشنھاد شود که آزمایش مواد مخدر بدھند.

 مدرسه چه کار می کند اگر شک کند یا کشف
کند که مواد مخدر مرصف می گردد؟

 مدیر مدرسه به رسعت جلسھای را اعالم می کند تا شاگرد / 

دانشجو با معلم ذیربط و مددکار اجتامعی مدرسه مالقات 

کنند. در عرض این جلسه درمورد برنابھی اجرایی با تقسیم 

مسؤولیت واضح، و مستند سازی، تصمیم گرفته می شود.

 دورهی آموزشی بزرگساالن تحت پوشش کمون
 اگر سوء مرصف شاگرد منجر به رفتاری از آن نوع که رشایط 

تعلیق طبق قانون مدرسه را واجد باشند، مدیر مدرسه می 

تواند پس از تکمیل بررسی، در این مورد تصمیم بگیرد.

 مدرسھی عالی حرفھای
اگر یک دانشجو الکول یا مواد مخدر مرصف کند، و خطر آن 

وجود دارد که دانشجو در طی مدت آموزش، به افراد یا اموال 

باارزش آسیب برساند، دانشجو را می توان تا اطالع ثانوی از 

دورهی آموزشی تعلیق کرد.

  اقدامات در صورتی که شاگرد یا دانشجو تحت

تاثیر مواد مخدر باشد:

شاگرد/ دانشجو که در عین تحت تأثیر مواد مخدر کشف 	 

شود، از مدرسه / محل کار باید اخراج گردد..

اگر الزم باشد، پولیس خرب داده شود	 

 مدیر مدرسه در ارسع وقت، جلسھای را با شاگرد / 	 

دانشجو و معلم ذیربط و مددکار اجتامعی تشکیل می 

دھد.

 اقدامات در صورت شک درمورد فروش

مواد مخدر

	  مدیر مدرسه مطلع می شود.

	 مدیر مدرسه به پلیس شکایت می کند.
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