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 برای شام کھ شاگرد یا ولی امر شاگرد 
مکتب لیسھ یا مکتب لیسھ شاگردان 

دارای نیازھای مخصوص ھستید.

 

عدم تحمل الکول و مواد مخدره در مکتب
 مکتب، محل کار عاری از مواد مخدره می باشد. طبق قانون 

محیط کار، مدیریت مکتب باید کل اقدامات وقایوی را اتخاذ 

مناید تا از خطر عدم صحت و حدوث سوانح برای شاگردان و 

کارمندان جلوگیری شود.

مکتب چه کار می کند اگر شک کند کھ در محیط آن 

مواد مخدر مرصف می گردد؟
 مدیر مکتب بھ رسعت شاگرد را بھ یک جلسھ دعوت می 

مناید. این کار را با مشورۀ پرسنل بخش صحت شاگردان انجام 

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

گردد. اگر شاگرد بالغ باشد نیز مطلوب است کھ از نزدیکان / 

مسؤول اعاشھ و اباتھ شاگرد، بھ این جلسھ دوعت شوند، در 

صورت موافقت شاگرد. در این جلسھ در مورد پالن اقدامات 

با تقسیم مسؤولیت و مستند سازی واضح تصمیم گرفتھ می 

شود. اگر شاگرد بطور مکرر در نظم مکتب اخالل منوده، 

رفتار نامناسب داشتھ یا مرتکب تخلف جدی شده باشد، مدیر 

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

می تواند درمورد صدور اخطار تصمیم بگیرد. اگر مرصف مواد 

مخدر شاگرد باعث رفتاری شود.

 

آیا مکتب می تواند شاگرد را بھ دادن

تست مواد مخدره مجبور سازد؟
 مدیر مکتب می تواند از شاگرد بخواھد تا تست مواد مخدر 

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

جھت موافقت امضا می مناید. تستھای اختیاری مواد مخدر 

نیز ممکن است پس از آگاھی و موافقت کتبی انجام بگیرد، 

اگر برنامۀ کارآموزی یا آموزش در محل کار طالب چنین تستی 

باشد.

آیا مکتب ھمیشھ حوادث مربوط بھ مواد مخدر

را بھ ادارۀ خدمات اجتامعی گذارش می دھد؟
اگر شک شک بھ میان باشد کھ شاگردی کھ زیر سن باشد، با 

مواد مخدر رس و کار دارد، مکتب ھمیشھ این موضوع را بھ 

ادارۀ خدمات اجتامعی گذارش می دھد. درمواردی کھ شاگرد 

بالغ باشد نیز باید موضوع بھ ادارۀ خدمات اجتامعی بخشھای 

محلی شھر یا کمون اصلی شاگرد گذارش داده شود. ھدف از 

این گذارش اینست کھ بھرتین کمک برای مواجھ با وضعیت 

موجود بھ شاگرد و فامیل او ارائھ گردد. 



مکتب با مینی-ماریا یوتبوری ھمکاری می کند

Mini-Maria Göteborg

  مینی-ماریا یوتبوری عبارت از چھار کلینیک معالجوی باز محلی 

می باشد، کھ متوجۀ جوانان تا سن 21 سالھگی است کھ سوال یا 

ُچرت و تشویش در رابطھ با الکھول یا مواد مخدره یا مواد دیگر

دارند. مینی-ماریا یوتبوری معلموات، مشوره، و معالجھ عرضھ می 

مناید، ھم برای فرد و ھم برای فامیل و نزدیکان او.

 در مینی - ماریا، اجتامعی دانان، نرس، روانشناس، داکرت و قابلھ 

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

وسرتا یوتاالند اداره می گردد. معلومات بیشرت در وبگاه ذیل وجود 

  www.minimaria.se :دارد

 فعالیتھای وقایه از مواد مخدره تحت نظر ادارۀ 

تحصیالت و معارف و بر اساس چند قوانین مختلف 

اجرا می گردد.

قانون مکتب )800:2010( فصل 5	 

مقررات آموزش بزرگساالن )800:2011( فصل 7 	 

قانون ) 128:2009 ( مکاتب عالی مسلکی	 

قررات ) 130:2009 ( مکاتب عالی مسلکی	 

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

اجراات 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 27

 

اگر شاگردی در محیط مکتب تحت تاثیر مواد مخدره

باشد، مکتب چه اقدامی می کند؟

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

شود. اگر بالغ باشد، با مسؤول اعاشھ وابات ھ و ی د ر 

صور ت موافق ت شاگرد ، متاس گرفتھ می شود. 

در صورت نیاز، بھ پولیس خرب داده می شود	 

مکتب در مواردی کھ شاگرد نابالغ باشد، بھ ادارۀ خدمات 	 

اجتامعی گزارش می دھد. درصورتیکھ شاگرد بالغ باشد نیز 

توصیھ میگردد کھ چنین گزارشی بھ عمل آید.

مدیر مکتب در ارسع وقت دوعت بھ یک جلسه می مناید 	 

و در مورد پالن اقدامات تصمیم می گیرد.

 مکتب چه اقدامی می کند اگر شک کند کھ

شاگردی مواد مخدره می فروشد؟

 به مدیر مکتب گذارش داده می شود	 

 مدیر مکتب به پولیس شکایت می کند	 

 در مکتب با چھ کسی صحبت کرده می توانی اگر

در مورد پرابلمھای مربوط به الکھول ومواد مخدره 

کمک و مشوره بخواھی؟

 به معلم خود، یا مدیر مکتب یا بخش صحت شاگردان

مراجعه کن.



ىربای شام کھ در مکتب لیسه یا لیسھ شاگردان 

دارای نیازھای مخصوص اجرای وظیفه می منایید.

  پالیسی ھمکاری درمورد شاگردان دارای مشکالت اعتیاد و سوء مرصف 
الکھول ویا دیگر مواد مخدره در مکتب لیسه و لیسه مخصوص

  مکتب باید بطور مرتب و منظم برای وقایه از انتشار مواد مخدره کار کند. 

مکتب با مینی- ماریا و ادارۀ خدمات اجتامعی ھمکاری می کند جھت کمک 

ھر چه موثرتر بھ شاگردان ارای پرابلمھای مربوط به اعتیاد.



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

لیسه، لیسھ مخصوص، مینی- ماریا و ادارۀ خدمات اجتامعی محلی 

شھر یا کمون اصلی شاگرد، در رابطھ با شاگردان دارای مشکالت

اعتیاد.

ھدف 
 اینکه شاگردان سوء مرصف مواد نشھ آور را ترک 

منایند، و بھ طور مشرتک ایجاد رشایط مساعد 

کنیم تا شاگردان تحصیالت لیسھیی خود را بھ طور 

موفقیت آمیز تکمیل کنند.



برای شام که شاگرد دورۀ آموزشی 
بزارگساالن کمون یا مکتب عالی مسلکی 

می باشید
  مکتب، محل کار عاری از مواد مخدره است. کل پرسنل باید درمورد مواد مخدره معلومات داشتھ

حارض می )APL/LIA( باشد. ھر شاگرد/ محصل کھ در جای کارآموزی یا آموزش در محل کار

شود، باید چوکات قواعد آن محل کار را مراعات کنند. لذا ممکن است درصورتیکه محل کار طالب

APL/LIA( این امر باشد، بھ شاگردان یا محصالن ( پیشنھاد شود کھ تست مواد مخدر بدھند.

مکتب چه کار می کند اگر شک کند یا کشف 
کند که مواد مخدره مرصف می گردد؟

مدیر مکتب به رسعت جلسھیی را اعالم می کند تا شاگرد/

محصل با معلم ذیربط و مددکار اجتامعی مکتب یکجا شوند. 

در عرض این جلسھ درمورد پالن اقدامات با تقیسم واضح 

مسؤولیت، و مستند سازی، تصمیم گرفتھ می شود.

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

موقوفی قانون مکتب را پوره کنند، مدیر مکتب پس از تکمیل 

بررسی، در این مورد تصمیم گرفتھ می تواند.

 مکتب عالی مسلکی
اگر یک محصل الکھول یا مواد مخدره مرصف کند، و خطر آن 

وجود دارد که محصل در طی مدت آموزش، به نفر یا اموال 

قیمتدار صدمه وارد کند، محصل را می توان تا اطالع ثانوی از 

دورۀ آموزشی موقوف ساخت.

  اقدامات در صورتیکه شاگرد یا محصل تحت 

تاثیر مواد مخدره باشد

 شاگرد/ محصلی کھ در عین نشھ بودن کشف شود، از 	 

مکتب / محل کار باید از محوطه مکتب اخراج گردد.

 اگر الزم باشد، پولیس خرب داده شود	 

مدیر مکتب در ارسع وقت، جلسھیی را ھمراه شاگرد/	 

محصل و معلم ذیربط و مددکار اجتامعی تشکیل می 

دھد. 

 اقدامات در صورت شک درمورد فروش مواد

مخدره

	  مدیر مکتب مطلع می گردد.

	  با مدیر مکتب متاس گرفتھ می شود



G
öt

eb
or

gs
 S

ta
d 

18
06

15
-0

09
-6

10
 F

ot
o:

 L
o 

Bi
rg

er
ss

on
 T

ry
ck

: L
en

an
de

rs
 G

ra
fis

ka
 A

B 
Au

gu
st

i 2
01

8




