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  ١پيوست 

  خالصه ای از برنامه اجرائی برای مدارس بدون مواد مخدر -متن مختصر  
 

    تعريف مواد مخدر

اصطالح مواد مخدر شامل مشروبات الکلی، مواد نشئه آور، توتون و تنباکو، مواد نيروزا (دوپينگ) و داروهايی که بصورت  

  آور اينترنتی است.اعتيادی مصرف می شوند و مواد نشئه 

  اقدامات پيشگيرانه مدرسه 
 تيم کامل تندرستی دانش آموزان 

 همکاری بين خانه و مدرسه  

   بينش و آگاهی همکاران نسبت به اينکه خودشان  الگوی خوبی
  باشند 

 گفتگوهای مکرر تندرستی  

   اقدامات بالدرنگ برای رسيدگی به وضع دانش آموزانی که از
  	دارندمدرسه غيبت غير مجاز 

 اطالع رسانی و آموزش حين خدمت برای همکاران   

  تدريس برای افزايش معلومات و آگاهی دانش آموزان در بارۀ 

   مواد مخدر

 اقدامات مشخص، بطور مثال ارائه آخرين اطالعات به  

  دانش آموز  پرستسر

  همکاری ميان مدرسه، اداره خدمات اجتماعی، اداره فرهنگ و
  اوقات فراغت و پليس.

  عالئم مصرف احتمالی مواد مخدر
 رفتار اجتماعی ناهنجار و اختالل در حس همبستگی 

 بد شدن نتايج تحصيلی   

  دشواری در تمرکز حواس  

  نامنظم درس خواندن  

   دير يه کالس آمدن، غيبت زياد از مدرسه، غيبت غير موجه 

  روزانه از مدرسه

 دزدی، خشونت، تهديد  

  اختالفتمايل زياد به ايجاد برخورد و  

   افزايش تعداد دروغ ها، عمل نکردن به قول های داده شده  

  وظيفه گزارش

  گزارش دارند. قانوان خدمات اجتماعی وظيفه ١۴فصل  ١سال کار می کنند مطابق ماده  ١٨همه افرادی که با کودکان و نوجوانان زير 

  اگر دانش آموزی در مدرسه تحت تأثير مشروبات الکلی باشد: 
  دانش آموز مراقبت کنيد و هرگز او را بدون نظارت يک فرد از آن

   بزرگسال تنها نگذاريد

   در صورت مستی شديد يا دشوار بودن ماده ای که دانش آموز
  مصرف کرده، آمبوالنس خبر کنيد. 

  قانون مدارس بطری ها،يا قوطی ها را ضبط کنيد.  ٢٢مطابق ماده  

  آموزان و والدين/سرپرست با مديريت مدرسه، تيم تندرستی دانش
سال تماس بگيريد، از دانش آموزان باالی   ١٨دانش آموزان زير 

  سن قانونی برای تماس های آينده کسب موافقت کنيد. 

  يک گزارش نگرانی به اداره خدمات اجتماعی ارائه کنيد  

   در صورت وجود سوء ظن برای ساقی گری مشروبات
بايستی موارد سوء    الکلی از يا به نوجوانان زير سن قانونی

ظن به مدير مدرسه اعالم شود که او بنوبه خود با تيم  
موارد سوء ظن   تندرستی دانش آموزان تماس می گيرد.

   بايستی همچنين به پليس نيز گزارش شوند.
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  اگر دانش آموزی در مدرسه تحت تأثير مواد مخدر مشکوک باشد:

  بدون نظارت از آن دانش آموز مراقبت کنيد و هرگز او را

  يک فرد بزرگسال تنها نگذاريد 

   در صورت نشئگی شديد يا دشوار بودن ماده ای که دانش

  آموز مصرف کرده، آمبوالنس خبر کنيد. 

 

   با مديريت مدرسه، تيم تندرستی دانش آموزان و واحد

سرپرست دانش  سپس با  پيشگيرانه نوجوانان تماس بگيريد.

سال است) تماس بگيريد،   ١٨زير آموز ( اگر سن نوجوان 

از دانش آموزان باالی سن قانونی برای تماس های آينده  

  کسب موافقت کنيد. 

  در صورت مثبت بودن جواب آزمايش يک گزارش

  نگرانی به اداره خدمات اجتماعی ارسال شود. 

  گنجه دانش آموز

به آنها دسترسی دارند که مقررات مصوب مدرسه  گنجه های دانش آموزی مايملک مدرسه بوده و دانش آموزان به شرطی 

  مدرسه دارای اختيار تام است که استفاده از گنجه ها مطابق موازين مقرر را کنترل کند.  در مورد گنجه ها را رعايت کنند.

  کيف

  يستی پليس به محل احضار شود.اگر تفتيش آن الزم باشد با مايملک شخصی دانش آموز است و تفتيش آن مجاز نيست. کيف

  سگ تشخيص مواد مخدر 

از سگ پليس ممکن است برای جستجو و تفتيش اماکن مدرسه استفاده شود که هدف از آن اطمينان خاطر از آنست که 

  مدرسه يک محيط کار ايمن، بدون وجود مواد مخدر، مواد نيروزا (دوپينگ) و مشابه آن است. 

  مشارکت کنندهمشخصات تماس با طرف های 
  83 96 74 ,81 96 74 - 0224        تيم مدرسه 

  43 96 74 ,35 96 74 – 0224      واحد پيشگيری نوجوان 

  52 78 74 – 0224        مکان نوجوانان 

  00 00 74 – 0224        دفتر شهروندان 

  82 78 74 – 0224        رئيس ايمنی 

  73 53 567 – 010        پليس محلی/کمون 


