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شؤون األطفال والتعليم
امللحق 1

نسخة مختصرة – موجزعن خطة العمل لجعل املدرسة خالية من املخدرات
تعريف
يندرج تحت مفهوم املخدرات كل من :املشروبات الكحولية واملخدرات والتبغ ومستحضرات االستنشاق واملنشطات واألدوية التي ُيساء استخدامها
واملخدرات املتوفرة على اإلنترنت.

اإلجراءات الوقائية في املدرسة
•

التعاون بين البيت واملدرسة

•

التعليم من أجل زيادة معرفة التالميذ ووعيهم بشأن املخدرات

•

الوعي لدى املوظفين بأنهم قدوات ُيحتذى بها

•

إجراءات ُم ّ
وجهة ،مثل تقديم معلومات حديثة إلى أولياء األمور

•

محادثات صحية متكررة

•

•

ُ
للتعامل مع التالميذ الذي لديهم غياب غير ُم ّبرر عن
إجراءات فورية
املدرسة

التعاون ما بين املدرسة وإدارة الخدمات االجتماعية وإدارة الثقافة
وأوقات الفراغ والشرطة.

عالمات مميزة تشيرإلى احتمال التأثرباملخدرات
•

سلوك غير اجتماعي ونقص في الشعور الجماعي

•

كثرة التأخر وزيادة الغياب ،والغياب غير املبرر أثناء اليوم الدراس ي

•

ّ
تردي األداء الدراس ي

•

سرقات وعنف وتهديد غير مشروع

•

صعوبات في التركيز

•

َميل أكبر للنزاعات

•

ُ
تفاوت في األداء

•

زيادة الكذب وخلف املواعيد

واجب التبليغ

ً
كل الذين يعملون مع األطفال واليافعين دون سن  18عاما لديهم واجب التبليغ وفق املادة 1من الفصل  14من قانون الخدمات االجتماعية.

ً
في حال كان التلميذ و اقعا تحت تأثير املشروبات الكحولية في املدرسة:
•

ً
اعتن بالتلميذ وال تتركه أبدا بدون إشراف شخص بالغ
ِ

•

قم بتقديم بالغ بالقلق إلى إدارة الخدمات االجتماعية

•

ً
ّ
قم باستدعاء سيارة اإلسعاف إذا كان التأثر شديدا أو إذا كان من
الصعب تقييم املادة التي يقع التلميذ تحت تأثيرها

•

•

ً
قم بمصادرة الزجاجات/العلب ،استنادا إلى املادة  22من الفصل  5من
قانون املدارس

في حال االشتباه بترويج املشروبات الكحولية على نحو غير
قانوني سواء من قاصرين أو إلى قاصرين ،فيجب تبليغ ذلك إلى
مدير املدرسة الذي يتصل بدوره بالفريق املشرف على صحة
التالميذ .كما يجب تبليغ االشتباه إلى الشرطة.

•

اتصل بإدارة املدرسة والفريق املشرف على صحة التالميذ وأولياء أمر
ً
ُ
التلميذ تحت سن  18عاما ،وإن كان التلميذ بالغ السن القانونية فخذ
املوافقة على االتصاالت
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•

فريق كامل مشرف على صحة التالميذ

•

معلومات ودورات تعليمية للموظفين
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ً
في حال كان التلميذ مشتبها بأنه و اقع تحت تأثيراملخدرات في املدرسة:
•

ً
اعتن بالتلميذ وال تتركه أبدا بدون إشراف شخص بالغ
ِ

•

ً
ّ
قم باستدعاء سيارة اإلسعاف إذا كان التأثر شديدا أو إذا كان
من الصعب تقييم املادة التي يقع التلميذ تحت تأثيرها

•

اتصل بإدارة املدرسة والفريق املشرف على صحة التالميذ
وفريق وقاية اليافعين .بعد ذلك يجري اتصال مشترك مع أولياء
ً
األمر (إن كان التلميذ تحت سن  18عاما) ،وإن كان التلميذ
بالغ السن القانونية فتحتاج إلى موافقته على االتصاالت

•

إذا كانت النتيجة إيجابية فيجب تبليغ إدارة الخدمات
االجتماعية

خزانات التالميذ

ً
ُ
تعتبر خزانات التالميذ ملكا للمدرسة ،وهي ُمتاحة للتالميذ شريطة أن يلتزموا بالقواعد التي تحددها الستخدام الخزانات .ولدى
املدرسة صالحية عامة للرقابة على أن يتم استخدام بالطريقة املطلوبة.

الحقائب
حقيبة التلميذ هي من ممتلكاته الشخصية وال يجوز تفتيشها .وفي حال وجود حاجة لذلك ،فيجب استدعاء الشرطة.

ّ
كلب تقفي املخدرات
من املمكن أن يجري استخدام الكالب البوليسية عند املسح/التفتيش في ّ
مقرات املدرسة بهدف ضمان أن تكون املدرسة بيئة عمل
آمنة وخالية من املخدرات ومن مستحضرات املنشطات وما شابه ذلك.

بيانات االتصال بالشركاء املتعاونين
فريق املدرسة

0224-74 96 83 ،0224–74 96 81

فريق وقاية اليافعين

0224-74 96 43 ،0224–74 96 35

ّ
مقر اليافعين

0224–74 78 52

مكتب خدمات املواطنين

0224–74 00 00

رئيس األمن

0224–74 78 82

شرطة البلدية

010–567 53 73

