Åkrahäll
Gymnasieskolan i Nybro
Drogpolicy och handlingsplan
!"&% $!#ر!( در *%رد *%اد &,%ر و /4 321 (%#0/.د
ا&5اف 874
&%ر!( #: &9#.ی ا <%و &.ون *%اد &,%ر /.ای دا >0ا*%ران ۰&?#.
/.ای /"B >"Aی از *0 /5ع  #0ا/. 8F"E%ای دا >0ا*%زان در &% H"G%ر!( #5 $"K#JI #%ی  (0L#JIای #4 (.ر *Mا/. N"5د۰
*OE%ر از &%ر!( ای &.ون *%اد &,%ر ا <9ا!*0 P"5 (4 $ع *%اد &,%ری  #9ا 87QKدر &% H"G%ر!( *R0 (FI#9د۰
!"#Sر &"R4ن در &% H"G%ر!( ا&"4ن *E2%ع ۰&?#. 8%

ا&Tا#%ت در *%رد !*  (. <Vا#"F1د
*0#T YXWن #%&Mت ا (4 80#Z4 (25 89#2F:در &%ر!( *[R%ل #4ر  8EV *! <9/FQ]*4 &EFZ5در *%رد
 (^.ای را *_*% &0&? (:*F%ع را  (. #J9/! &9#.ا <2`0ر#Iه ا 89#2F:اbWع د۰&E5
 &J.از  8SK#! ۱۸اbWع ر! (. 80#ا <2`0ر#Iه ا*M *[K 89#2F:ا۰&? &5
و 8Kا&%/Bر!( *? (:*F%د  (4دا >0ا*%زی *Mا!*M #0 #9 (Fا! ۱۹-۱۸ <"E! <". (Fا&Tام  (%&g (.زدن *Mد &?#.
&%ر!( و (h"Vدارد /S0ا*M 80د را  (.ا <2`0اbWع د۰&5
#A YXWرا/Bاف ?#2ره  ۱۴اL /Bزم ?& ا/4 #RIدن ا#1bWت #%#j% (.ت در  lhk 3.#j%ا!/ار او $9*Kدارد۰
 (25 #F"%*21ا/Iاد و #4ر#E4ن &%ر!(  (4 &EFZ5 mV*%در  #5 <V *! 3.#j%وا#R0 n9/! >E4ن د۰&E5
!* *F"% <Vا &0در *%رد  ،8FZ! ،87XEq ،$X"oا!#hFده از *%اد /I #9وش ان /25 #9اه دا? sان &?#.
ا /Bدا >0ا*%زی #FI/Bر *%اد &,%ر /I #9وش ان ?& *_*%ع را  t"7A (. (7g#Ib. &9#.اbWع داد۰
در ا*% <9رد &%ر!( *q 8%ا &0دا >0ا*%ز را از &%ر!( ا/Mاج  #9از /G% 3"vGqوم ۰&9#20
/Wح ا&Tام در ا*% <9رد  <".دا >0ا*%ز و &%ر!( *Mا*. &5د و ا /Bدا >0ا*%زی ز#! ۱۸ /9ل  &9#. &?#.وا <9&Kاy"0 #x0
در ا/W <9ح *zkر  N5 (.ر!۰&E0#
 &24دا >0ا*%زان #zI {9ی  8g*vMا۰&?#. 820 #x0
&%ر!( *q 8%ا &0در #5 $"JT*%ی *v,%ص از /"S. N"2vq <V *! 3"XTد  (4ان را #.ز /4ده و &5#R%ه ۰&9#20
 #%از ا*T <9ا۰N"E4 8% 80#X"FRA <"0

*0#T YXWن ا*q 8% 89#5 y"] (] ،3QKا#Zk (. m7,q &0ب ا۰&9
/Iوش ا (. *`.ا/Iاد ز#! ۱۸ /9ل
!/و /R%و#.ت  (.ا/Iاد ز#! ۱۸ y9ل در ر!*Fرا#x0
*:*0 (.ا#0ن /R% &9#X0وب داد /R% #9وب &9/M
 (.ا/Iاد ز#! ۲۰ /9ل /R% &9#X0و#.ت ا*T 87QKی &9/Mاری /4د
*0#T YXWن *%اد &,%ر #0م ] #q &Eاز  <9/q 8K*2J%ا*% <9اد را در ا #`E9ذ*0#T YXW (4 N"E4 8% /4ن /25اه دا? sاm7,q #x0
و *E2%ع ۰&?#X"%
ا! ،t".#0#4 ،t9#€ان /5 ،<"9#4*4 ،$4 ،<"%#FIو <"9و #%ری *:ا#0
ا*% <9اد #X1رت ا &0از۰
دا? #9 sا!#hFده /4دن از ا*% <9اد *E2%ع
 •,? (.د/S9ی /Iو*E2% sMع
وارد /4 &"K*q #9دن *E2%ع
&%ر!( #4ر  (0L#JIای #Q.ر *Mا/. &5د  #qدا >0ا*%زان د]#ر ا#"F1د ۰&0*R0
/.ای  YI*%و !*. NK#دن دا >0ا*%زان &%ر!( ! 8Jو*M >?*4ا/4 &5د *F. #5 (^. (4اb"vGq &E0ت *Mد را (. $"jI*%#.
#9#Aن ر!۰&E0#

