Utdrag ur Åkrahällskolans Drogpolicy och handlingsplan.
خالصة سياسة المخدرات وخطة العمل في مدرسة اوكراهيل
األهداف العامة ..
ينبغي أن تكون المدارس آمنة وخالية من المخدرات التي تعمل بنشاط لمنع المرض بين الطالب
مع المدرسة خالية من المخدرات يعني هنا أن الكحول و المخدرات والمواد المنشطة (عدا وصفها من قبل الطبيب) قد تكون موجودة في أو فيما
يتعلق بالبيئة المدرسية وكذلك يحظر التدخين في جميع أنحاء المنطقة التعليمية
التدابير في حالة االشتباه في التعاطي
وفقا لقانون الخدمات االجتماعية فان كل من يعمل في المدارس مع األطفال والشباب ملزم على الفور بإخبار لجنة الرعاية االجتماعية في حالة لو
يشتبهون في أن الطفل يتعرض لإلساءة .واجب تبليغ لجنة الرعاية االجتماعية ينتهي في عمر  ،18ولكن هناك فرصة للمدرسة لإلبالغ عن
المخاوف بشأن طالب يبلغ من العمر  19- 18و ذلك من خالل مالحظة سلوكهم الذي من المحتمل أن يؤذي نفسه .انظرالى الفقرة العامة فمن
الواضح أن المصلحة لها حق في الكشف عن المعلومات السابقة لمصلحة السرية للحماية.
عموما ،على جميع الموظفين في المدرسة الرد بسرعة على الحاالت المشبوهة .ومن المحتمل أن يكون الطالب يبدوعليه تأثير أي دواء جنبا إلى
جنب مع غياب عالية والخمول أو الشائعات الممكنة التي تذهب على تعاطي المخدرات ،يمنع حيازة او متاجرة المخدرات للطالب.
يتم القبض على طالب بحيازة أو بيع المخدرات من قبل الشرطة على الفور .عندما تحدث مثل هذه الحاالت يتم طرده من المدرسة وطرده من
المدرسة لفترة معينة من الزمن .خطة العمل بالتشاور بين الطالب والمدرسة .ويستدعى اولياء امور الطالب تحت سن  18سنة من المدرسة.
خزانات الطالب ليست مساحة خاصة للطالب .يجوز للمدرسة في ظروف معينة اتخاذ القرار لفتح بعض الخزانات .وهذا ينطبق ،على سبيل المثال،
لالشتباه في المخدرات.
نحن نؤيد لنا في التشريعات التالية
وفيما يلي ما هو إجرامي بموجب التشريع الحالي على الكحول.
• ال يجوز بيع مشروب البيرة الشعبية لألشخاص دون سن  18عاما
شباب تحت  18ال يجوز لهم طلب الخمور في مطعم •
ال يجوز لك السماح أو شراء من البيرة للشباب تحت • 18
ال يجوز لك السماح أو شراء من النبيذ والمشروبات الروحية والجعة القوية للشباب تحت • 20
سنوات
ما هو مجرم بموجب القوانين (الحالية المخدرات ومنع بعض وكالء المنشطات).
.نورد لكم المخدرات األكثر شيوعا هيالتوابل والحشيش واألمفيتامينات ،القات والكوكايينوالهيروين وحبوب الهلوسة والماريجوانا
يجب النهي عن:
• امتالك أو استخدام أو التعامل معها.
• توزيع األدوية أو وجود المخدرات من أجل النقل.
• إنتاج المخدرات.
• دعوة لبيعها أو ترتيب اتصال بين البائعين و
تجار المخدرات.
• إدخالها إلى البالد
وتعمل المدرسة بنشاط لمنع الطالب من أن ينتهي من اإلدمان .في حالة ال يزااللطالب في ادمان يطلب المساعدة والرعاية للخروج من هذا
.االدمان.نحن نريد إكمال الطالب دراستهم والحصول على مساعدة ودعم لكل احتياجاتهم لكي يشعروا بصورة جيدة

