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 کیږي وړاندې کې پیل په ښوونځي د ته سرپرستانو او کوونکیو زده پالن اقدام د او مقررات دا   

 د ANDT دي شوې ورکړل پاڼه کور په ښوونځي د مقررات دا  

 کیږي بحث کې کړو زده په اړه په عاداتو د توکو یي نشه او الکول د   

 کیږي تعقیب او نوټ غیرحاضرۍ کوونکیو زده د   

 نشته هم ځای هیڅ کې میدانونو په ښوونځي د اجازه څکلو سګرټ او تنباکو د   

 منع استعمالول دا یا راتلل الندې نفوذ د دې د یا ساتل ورکول، توکو یي نشه یا الکولو د کې ښوونځی په 
  دي

 نشته اجازه سمبولونو د توکو یي نشه د کې میدانونو په ښوونځي د 

 

 چې کیږي شک دا او ولري، رسی الس ته ځای خوندي یا کرال یو ښوونځي د کوونکی زده یو چې کله 
 دغه ښوونځی نو دي، شوې ایښودل شیان څه نور یا الکول توکې، یي نشه کې الکر دغه په ښایي

 شي لټولی ځای/الکر

 

 

 وضعیتونو ځانګړي په ښوونځی.  کوي مرسته سره ادارو نورو او پولیسو ، خدمتونو ټولنیز د ښوونځی 
  شي کولی استفاده څخه سپو بویونکي د کې

 داسې لپاره، هدف د ښوونځي پاکې د څخه توکو یي نشه د زموږ او کبله له علتونو د روغتیا مسلکي د 
 د چې شي کوالی ښوونځی وي، شرایط مناسب کړې زده د او چاپیریال خوندي یا ښوونځی د چې

 هغه له ښایي خو دي رضاکارانه ټسټونه دغه.  کړي ترسره ټسټونه توکو یي نشه د هم ډلې د ښوونکو
 د چې اخلي برخه کې فعالیتونو هغه په کړې زده د او کار عملي په چې وي اړین لپاره کوونکي زده

    وي وړ خطر
 
 
 په کارکوونکیو او کوونکیو زده د کې ښوونځي Åkrahäll په کې( Nybro) نیبرو په مقررات دا

 . دي شوې کړی جوړ همکارۍ

 (اي.جی/کې 2018 مۍ په شوي بیاکتل) کیږي ډیټ اپ دا ځل یو کې کال په 

  

د مقرراتو مهمه موخه هغه کسان هڅول دي چې د ښوونځي برخه دي  ANDTد ښوونځي د  Åkrahällد 

چې د الکولو، نشه یي توکو، ډوپنګ او تنباکو څخه ډډه وکړي.  دا یو محافظتي کمپاین دی چیرې چې معلومات، 

 زده کړه، د نشه یي توکو ټسټ کول، د مینې او مرستې چاپیریالونه د دې د جوړولو مهمې برخې دي.   

 

Pashto 


