
   من قبل الطالب یاتالمخدرات والكحول تعاطي -JICH-Rسیاسة 
   االستخدام

أو المواد الكیمائیة  ، أو المخدراتیاتسیتم التعامل مع الطالب الذین ھم تحت تأثیر أو الذین یبدو أنھم تحت تأثیر الكحول
في  نقلھمالمدرسة أو أثناء  المعتمدة مناألنشطة  أثناء ممارسة في داخل المدرسة أو الخطیرة أو غیر القانونیة األخرى

 یلي:  وفًقا لما مركبات المنطقة التعلیمیة

غیر القانونیة، ینبغي و أما یظھر علیھ آثار سلوك غیر معتادة ربما بسبب استخدام بعض الواد الخطیرة  طالًبا. إذا اتضح أن 1
 على أحد الموظفین اصطحابھ إلى ممرضة المدرسة التي ستقوم بتحدید ما مدى خطورة الحالة. 

حالة الطالب أنھ غیر قادر على الذھاب بشكل آمن إلى مكتب  مناتضح والفصل الدراسي  داخلالموقف  تم ھذاأ. إذا 
 في مثل ھذه األمور.  مسؤولیة التصرف لیتولواص المكلفین منھ یجب استدعاء المساعدة من المدیر أو األشخا ة،الممرض

المدرسة، یجب على أحد الموظفین أن  ویخضع لسلطة بالخارجب. إذا حدث الموقف خارج الفصل الدراسي في أي موقع 
 یصطحب الطالب إلى ممرضة المدرسة. 

 القیاسیة من قبل األفراد المكلفین بذلك.  الطوارئجراءات إ. إذا لم تكن ممرضة المدرسة موجودة في المبنى، یجب اتباع ج

ومكان حدوث  ووقت ،تاریختسجیل ، وكتابًیاه بإیجاز آثار السلوك غیر المعتاد أن یصفویجب على الموظفین الذین الحظوا  .د
 . سُتقدم مثل ھذه الوثائق إلى المدیر. السلوك ذلك

) الطوارئالمكلف بذلك في بطاقة  (أو الشخص الوصيأو  الطالب بولي أمر باالتصال. سیقوم المدیر أو من ینوب عنھ 2
ألولیاء ھذا السلوك  بوصفوإفادتھم بأن الطالب تظھر علیھ آثار سلوك غیر معتاد أو خطیر. وسیقوم المدیر أو من ینوب عنھ 

 ولن یحاول تشخیص حالة الطالب.  األمور

سیقوم المدیر أو من ینوب عنھ فبالمنزل،  االتصال وتعذرمذكرات الحالة الطبیة ھناك حاجة للمساعدات و. إذا كانت 3
 أالأو المساعدة الطبیة اإلضافیة، یجب  أولیاء األمورللحصول على المساعدة. وأثناء انتظار  911 رقم الطوارئب باالتصال

 تحت المالحظة.  یظلبحیث  ھادئوضعھ في مكان  وینبغيالطالب وحده یترك 

 االتصالالعاجلة أم ال، سیقوم المدیر أو من ینوب عنھ، باإلضافة إلى  سواء كانت حالة الطالب الصحیة تتطلب الرعایة. 4
 القانونیة الواجبة. وسیقوم:  اإلجراءات، باتباع بأولیاء األمور أو الوصي

وسبب ھذا السلوك، إذا كانت حالة المشكالت الصحیة التي من المحتمل حدوثھا  مناقشة الموقف مع الطالب للوقوف علىأ. ب
 الطالب تسمح بذلك. 

 ). DPSمع قسم شرطة دنفر وقسم األمن والسالمة ( بالتشاورب. 

   لمعاقبة االستخداماإلجراء التأدیبي 

  



أو تحت/ كان تحت تأثیر الكحول، أو المخدرات، أو ن أن الطالب یستخدم/ كان یستخدم م ابعد التحقیق، إذا كان المدیر متأكدً 
(الالئحة التأدیبیة للطالب) بمراقبة  JK-Rو JKالمواد الكیمیائیة األخرى الخطیرة أو غیر القانونیة، یجب أن تقوم سیاسة 

 اإلجراءات التالیة:  اتخاذیجب و دیبي الخاص بالحادثة (الحوادث).العمل التأ

 : يما یلوالطالب. یجب على المدیر أو من ینوب عنھ  الوصيأو  ولي األمرسیتشاور المدیر أو من ینوب عنھ مع 

 التأدیبیة المتاحة؛  اإلجراءاتأ. مراجعة 

، أو مرشد طالبي) أو مستشارإلى أحد الموظفین (على سبیل المثال، أخصائي اجتماعي، أو  بحسب الحاجةب. إحالة الطالب 
، أو برنامج العالج من تعاطي المخدرات أو مركز ةاألسری االستشاراتة دعم مجتمعي (على سبیل المثال، خدمة إلى مؤسس

 ضروري یسمح بھ الموقف؛ خر آالتخلص من السموم الكحولیة). وسُتتبع عملیة اإلحالة بأي إجراء 

، والطالب والمدرسة في ولي األمرولیات ؤلمسیضع الخطوط العریضة  إبرام اتفاق كتابي مع أولیاء األمور والطالب. ج
 األنشطة المتعاقبة للطالب أثناء فترة اإلیقاف سیحدد االتفاق، إلى ذلك اإلجراءات. وباإلضافة مسعى لمنع حدوث مزید من

 ، إن وجدت، وتحدید مؤسسة اإلحالة؛ المؤقت

 أو التوزیع  الحیازة

، أو المخدرات أو المواد الكیمائیة یاتي بیع، أو المتاجرة في الكحولأو ینخرطون ف یحوزونسیتم التعامل مع الطالب الذین 
المدرسة  المعتمدة منفي األنشطة توي على مخدرات داخل المدرسة أو أو األدوات التي تح الخطیرة أو غیر القانونیة األخرى

 كما یلي:  في مركبات المنطقة التعلیمیة نقلھمأو أثناء 

الدلیل و/ أو الممنوعات.  حیازةعلى الدلیل و/ أو الممنوعات توثیق وقائع  یحصلموظف في المدرسة أول . یجب على 1
مر كذلك، یجب فیما إذا كان الدلیل و/ أو الممنوعات قد وجدت في حیازة الطالب. وإذا كان األ التوثیقویجب أن یتضمن 

بسیط  وملخصفیھ اكتشاف الدلیل و/ أو الممنوعات  مت إدراج اسم الطالب والمعلومات األخرى ذات الصلة، والمكان الذي
 للوقائع المحیطة بالحالة. 

 إلى المدیر أو من ینوب عنھ.  فوًرا. یجب على الموظف الذي یحصل على الدلیل أو الممنوعات أخذھا 2

إحكام یمكن  مناسبةحاویة . یجب على المدیر أو من ینوب عنھ بعد ذلك وضع الدلیل و/ أو الممنوعات في مظروف أو 3
الذي وجد المواد والمدیر أو من  فحرف األولى من قبل كال من الموظالمظروف والتوقیع علیھ باأل إحكام غلق. یجب غلقھا

 بشكل منفصل.  وتقدیمھ وغلقھینوب عنھ. سیتم وضع قائمة للمنوعات في مظروف منفصل، 

الموارد المدرسیة في قسم ول ؤمسوأو إذا تم تعیین فرد،  ،دنفر . یجب أن یقوم المدیر أو من ینوب عنھ بإخطار قسم شرطة4
الدلیل و/ أو الممنوعات. یجب  باصطحابول ؤالمس ویطلب أن یقومواألمن في قسم شرطة دنفر  وقسم السالمةشرطة دنفر 

المخدرات  اإلبقاء على یجوزوال  عنھ.من قبل المدیر أو من ینوب  شخصًیا الضابطتسلیم ھذا المظروف بالید إلى 
 والممنوعات المدرسیة في المدرسة.

 لغرض تحدید اإلجراءات المالئمة األخرى. . وسیتم احتجاز الطالب في قسم شرطة دنفر5 

  



 . الوصيأو  بأولیاء األمور باالتصال. وسیقوم المدیر أو من ینوب عنھ 6 

 اإلجراءات التأدیبیة للحیازة أو التوزیع 

وبمجرد اإلخطار من  اإلجراء التأدیبي المتعلق بالحادثة (الحوادث). تراقب(الالئحة التأدیبیة) أن  JK-Rو JKیجب لسیاسة 
الجھة المختصة بإنفاذ القانون بأن الدلیل و/ أو الممنوعات تحتوي على مخدرات أو مواد كیمیائیة أخرى خطیرة أو غیر 

 ة، سیقوم المدیر أو من ینوب عنھ باستكمال التحقیق. حیازة الكحول أو المواد المخدر / تضمنتقانونیة أو إذا تضمن

 إذا كان المدیر مقتنع بأن الطالب قد حاز مواد كحولیة، 

سیاسة المنطقة التعلیمیة، یجب اتخاذ إجراء  أو مواد مخدرة تخالف لوائح أخرى أو مواد كیمائیة غیر قانونیة أو مواد مخدرة
 ، یجب اتخاذ اإلجراءات التالیة:إلى ذلك وباإلضافة .JK-Rو JKتأدیبي وفقاً لسیاسة 

، أو مرشد طالبي) أو مستشارإلى أحد الموظفین (على سبیل المثال، أخصائي اجتماعي، أو  بحسب الحاجةأ. إحالة الطالب 
، أو برنامج العالج من تعاطي المخدرات أو برنامج ةاألسری االستشاراتإلى مؤسسة دعم مجتمعي (على سبیل المثال، خدمة 

 ضروري یسمح بھ الموقف؛ خر آالتخلص من السموم الكحولیة). وسُتتبع عملیة اإلحالة بأي إجراء 

 في أقرب وقت ممكن. إخطار المراقب التعلیمي المختص  ب. یجب

، والطالب والمدرسة في ولي األمرولیات ؤمسلیضع الخطوط العریضة إبرام اتفاق كتابي مع أولیاء األمور والطالب . ج
 األنشطة المتعاقبة للطالب أثناء فترة اإلیقاف سیحدد االتفاق، إلى ذلك اإلجراءات. وباإلضافة مسعى لمنع حدوث مزید من

 ، إن وجدت، وتحدید مؤسسة اإلحالة؛ المؤقت

یكون ذلك قابالً لسیاسة المجلس، عندما  وفًقافي عملیة الطرد  اقدمً في اإلجراءات اإللزامیة للمضي واضح وسیتم البدء بشكل 
 ، في الحاالت الموثقة بشكل جلي.JK-Rو JKفي سیاسة  للتطبیق
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 ، واستجواب الطالب، والبحث عنھ والقبض علیھJIHسناد الترافقي: اإل

JKD/JKE لطالب، إیقاف/ طرد ا 

KFAالسلوك العام داخل المدرسة ،   

 ، واستجواب الطالب، والبحث عنھ والقبض علیھJIHسناد الترافقي: اإل

JKD/JKE إیقاف/ طرد الطالب ، 

KFAالسلوك العام داخل المدرسة ،      
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