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إدارة الشؤون التعلیمیة

مدرسة خالیة من املواد املخدرة

 ال تسامح أبدا عىل وجود 
املواد املخدرة يف مدرسة 
املرحلة الثانویة ومدرسة 

املرحلة الثانویة لذوي اإلعاقة 
الذھنیة ويف دراسات البالغین 

البلدیة.
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إىل التالمیذ أو أولیاء أمور التالمیذ يف 
مدرسة املرحلة الثانویة أو مدرسة

املرحلة الثانویة لذوي اإلعاقة الذھنیة.

ال تسامح أبدا عىل وجود الخمور

 واملخدرات يف املدرسة

إن املدرسة ھي مقر عمل خال من املواد املخدرة. حسب نصوص 

قانون بیئة العمل فیجب عىل ھیئة قیادة املدرسة اتخاذ جمیع 

اإلجراءات الالزمة للحول دون تعرض التالمیذ واملستخدمین لسوء 

الصحة أو الحوادث.

ماذا تفعل املدرسة يف حالة االشتباه بوجود

أنشطة مخدرات أو اكتشافھا؟

یدعو مدیر املدرسة بأرسع وقت ممكن لعمل مقابلة مع التلمیذ. 

یتم ذلك بالتشاور مع مستخدمي صحة التالمیذ. یستدعي املدیر 

ويل األمر إذا كان التلمیذ مل یبلغ السن القانوين. إذا كان الطفل قد 

بلغ السن القانوين فمن املرغوب آنذاك أن یتم استدعاء املقربین من 

التلمیذ/املسؤولین عن إعالتھ إىل اجتامع إذا وافق التلمیذ عىل ذلك. 

خالل االجتامع یتم اتخاذ قرار لعمل مخطط للترصف مع توزیع 

واضح للمسؤولیات

والتوثیق. إذا قام بالتلمیذ مرات متكررة باإلخالل بالنظام أو ترصف 

بصورة الئقة أو ارتكب أفعال جسیمة فیجب أن یقوم املدیر بعمل 

تحقیق بھذا الشأن. بعد ذلك یمكن أن یقرر املدیر إصدار إنذار. 

إذا كان إدمان التلمیذ عىل املواد املخدرة یؤدي إىل ترصفات تلبي 

التصنیف املنصوص علیھ يف قانون املدارس لفصلھ عن التعلیم 

فیمكن أن یقوم املدیر باتخاذ قرار بھذا الشأن. 

ھل یمكن أن ترغم املدرسة أحد التالمیذ عىل

عمل فحص الكتشاف املواد املخدرة؟
یطلب املدیر من التلمیذ أن یفعل بصورة طوعیة فحص اكتشاف 

املواد املخدرة ويف ھذه الحالة یقوم التلمیذ بالتوقیع عىل موافقة 

قبل الفحص. كام یمكن أن یتم عمل فحوصات طوعیة الكتشاف 

املواد املخدرة بعد تقدیم معلومات وبعد اتفاقیة خطیة إذا طلب 

ذلك أحد أماكن التمرین العميل أو دراسات متارس يف مقر عمل.

ھل تقوم املدرسة دامئا بعمل بالغ لدى إدارة

الخدمات االجتامعیة عن أنشطة تتعلق باملواد

املخدرة؟

إذا كان ھناك اشتباه حول أنشطة تتعلق باملواد املخدرة یامرسھا 

تلمیذ دون السن القانوين فإن املدرسة تقوم بعمل بالغ عن ذلك 

لدى إدارة الخدمات االجتامعیة. فیام یتعلق بالتلمیذ الذي بلغ السن 

القانوين فیمكن أیضا أن یتم عمل بالغ عن ذلك لدى إدارة الخدمات 

االجتامعیة يف األجزاء البلدیة أو يف البلدیة التي یقیم فیھا التلمیذ. 

من بین األھداف الكامنة وراء عمل البالغ ھناك مثال تقدیم الدعم 

لعائلة التلمیذ ليك تتمكن من التعامل بالوضع القائم بأفضل شكل.



تتعاون املدرسة مع میني ماریا یوتیبوري

Mini-Maria Göteborg
تشمل میني – ماریا یوتیبوري أربع عیادات محلیة للرعایة املفتوحة 

للشبیبة إىل حد 21 سنة من العمر الذین توجد لدیھم تساؤالت أو 

مشكالت تتعلق بالخمر واملخدرات أو املواد املخدرة األخرى. تقدم 

میني – ماریا یوتیبوري املعلومات واالستشارات واملعالجة

لكل من الشخص الفرد وأیضا لعائلتھ واملقربین.

یعمل يف تشمل میني – ماریا خرباء اجتامعیین، ممرضات وخرباء 

نفسیین وأطباء وقابالت. متارس أنشطة تشمل میني – ماریا ضمن

نطاق التعاون ما بین بلدیة یوتیبوري وقطاع فسرتا جوتاالند. ستجد 

    www.minimaria.se مزید من املعلومات عىل الرابط

یقوم العمل الوقايئ الذي متارسه إدارة الشؤون التعلیمیة 

للحول دون املواد املخدرة عىل أساس عدد من القوانین:

  الفقرة 5 من قانون املدارس )2010:800(	 

  الترشیع ) 2011:1108 ( املتعلق بدراسات البالغین، الفقرة 7	 

  القانون ) 2009:128 ( املتعلق باملدرسة املھنیة العلیا	 

  الترشیع ) 2009:130 ( املتعلق باملدرسة املھنیة العلیا	 

  الفقرة 14 من قانون الخدمات االجتامعیة ) 2001:453 (.  	 

بالغ عن التعامل باالنحراف وأمور أخرى

  الفقرة 3 املادة 2 من قانون بیئة العمل )1977:1160(	 

  الفقرة 25 من قانون العلنیة والرسیة )2009:400(	 

  الفقرة 10 املادة 27 يف البند العام -قانون العلنیة والرسیة  	 

2009:400

ماذا تفعل املدرسة إذا حرض التلمیذ إىل املدرسة

وھو متأثر بفعل املواد املخدرة؟

 یتم دامئا التواصل مع حامل حق الحضانة إذا كان التلمیذ دون 	 

السن القانوين ومع املسؤول عن إعالة التلمیذ/املقربین لھ إذا 

وافق التلمیذ الذي بلغ السن القانوين عىل ذلك.

یتم استدعاء الرشطة عند اللزوم 	 

 تقوم املدرسة بعمل بالغ لدى إدارة الخدمات	 

االجتامعیة إذا كان األمر یتعلق بتلمیذ مل یبلغ السن	 

القانوين. یستحسن عمل بالغ إذا كان األمر یتعلق	 

بتلمیذ بلغ السن القانوين.	 

 یدعو مدیر املدرسة بأرسع وقت ممكن إىل اجتامع	 

ویتخذ قرار بشأن مخطط الترصف. 	 

ماذا تفعل املدرسة يف حالة االشتباه بأن أحد

التالمیذ یبیع املواد املخدرة؟
	 یتم تبلیغ املدیر

	 یقوم املدیر بعمل بالغ عند الرشطة

من ھو الشخص الذي یمكن أن تتكلم معھ يف املدرسة 

إذا كنت ترید الحصول عىل الدعم والنصائح عن 

مشكالت الخمور واملخدرات؟
تواصل مع أقرب مدرس أو املدیر أو صحة التالمیذ

يف مدرستك.



إىل العاملین يف مدرسة املرحلة الثانویة أو مدرسة 

املرحلة الثانویة لذوي اإلعاقة الذھنیة.

الخطوط الدلیلیة للتعاون حول تالمیذ مدرسة املرحلة الثانویة أو مدرسة 
املرحلة الثانویة لذوي اإلعاقة الذھنیة الذین یعانون من مشكالت الخمر أو 

مشكالت تتعلق مبواد مخدرة أخرى

یجب أن متارس املدرسة عمال وقائیا ضد املواد املخدرة یكون نظامیا وذو شكل 
ھیكيل. تتعاون املدرسة مع میني – ماریا وإدارة الخدمات االجتامعیة للقیام 

بأكرب قدر فعال وممكن مبساعدة التالمیذ الین یعانون من مشكالت تتعلق باملواد 
املخدرة.



الغرض 
 اكتشاف مبكر وإجراءات رسیعة وقواعد روتینیة فعاّلة ما بین 

املدرسة املرحلة الثانویة، مدرسة املرحلة الثانویة لذوي اإلعاقة 

الذھنیة، میني ماریا وإدارة الخدمات االجتامعیة يف األجزاء البلدیة 

أو يف البلدیة التي یسكن بھا التلمیذ فیام یتعلق بالتلمیذ الذي یعاين 

من مشكالت إدمان.

الھدف 
 حفز التلمیذ عىل التوقف عن اإلدمان والقیام

سویا بخق الظروف املناسبة ليك یتمكن التلمیذ من

متابعة دراسات يف املرحلة الثانویة.



إىل تالمیذ دراسات البالغین 
البلدیة واملدرسة املھنیة العلیا

إن املدرسة ھي مقر عمل خال من املواد املخدرة. یجب أن یتوفر لدى جمیع املستخدمین معلومات

عن املواد املخدرة. یتوجب عىل التلمیذ/الطالب الذي یامرس التمرین العميل أو تعلیم يف مقر العمل

)آ يب ال/ال إي آ( أن یتبع مجموعة القواعد الساریة يف مقر العمل. بناء عىل ذلك فیمكن أن یطلب من

جمیع التالمیذ/الطلب املشاركین يف )آ يب ال/ال إي آ( أن یخضعوا لفحص املخدرات إذا طلب مقر

العمل ذلك.

ماذا تفعل املدرسة يف حالة االشتباه بوجود

أنشطة مخدرات أو اكتشافھا؟
یدعو مدیر املدرسة بأرسع وقت ممكن لعمل مقابلة

مع التلمیذ/الطالب واملدرس/مسؤول الدورة التعلیمیة

التي یعنیھا األمر واملرشد االجتامعي. خالل االجتامع

یتم اتخاذ قرار لعمل مخطط للترصف مع توزیع

واضح للمسؤولیات والتوثیق.

دراسات البالغین البلدیة
إذا أدى إدمان التلمیذ إىل ترصفات تلبي التصنیف

املنصوص علیھ يف قانون املدارس لفصلھ عن التعلیم

فیمكن أن یقوم املدیر بعمل تحقیق واتخاذ قرار بھذا

الشأن.

املدرسة املھنیة العلیا
يف حالة قیام التلمیذ بتعاطي الخمور أو املخدرات

وھناك خطر يف إمكانیة قیام ھذا التلمیذ بإلحاق األذى

بشخص آخر أو مبمتلكات مثینة فیمكن أن یتم فصل

التلمیذ من التعلیم حتى إشعار آخر.

اإلجراءات التي تتخذ عندما یكون التلمیذ/الطالب

متأثرا بفعل الخمر أو املخدرات

  یجب أن یتم إبعاد التلمیذ/الطالب املتأثر بصورة حادة 	 

بسبب تعاطي مواد مخدرة عن املدرسة/مقر العمل.

  یتم استدعاء الرشطة عند اللزوم	 

  یدعو مدیر املدرسة بأرسع وقت ممكن لعمل مقابلة مع 	 

التلمیذ/الطالب واملدرس/مسؤول الدورة التعلیمیة التي یعنیھا 

األمر واملرشد االجتامعي. 

اإلجراءات التي تتخذ يف حالة االشتباه ببیع

املواد املخدرة

	 یتم تبلیغ املدیر

	 یقوم املدیر بعمل بالغ عند الرشطة
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