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 ااإلمتثالل لسيیاسة تركك االتدخيین

:ليیة ااإلجتماعيیةوواالمسؤ  

هه االطريیقة تعد االتدخيین. هھھھذ ترككر أأعضاء االمجتمع االمدخنيین بسيیاسة مباددررةة جامعة أأهھھھايیو أأنن يیخبر أأوو يیذك كل فردد فييیتوجب على 
ووجامعة  جامعة أأهھھھايیو ستيیتأأتبعت هھھھذهه االسيیاسة في جامعاتت مختلفة منهھا من أأنجح االطرقق ووأأكثرهھھھا فاعليیة في ووقف االتدخيین. 

وقع االجامعة. للحصولل على معلوماتت إإضافيیة االرجاء االبحث في مكنتاكي. وو  

  :االموظظفونن

رااء ررسمي قد يیتخذ إإجعلى جميیع منسوبي االجامعة من موظظفيین ووأأعضاء هھھھيیئة تدرريیس ااإلمتثالل لقانونن االجامعة في هھھھذهه االمباددررةة.
ة لإلبالغغ في حالة عدمم ااإللتزاامم على أأرربابب االعمل االتوااصل مع االجهھاتت االرسميیة في االجامع .لكل من لم يیلتزمم أأوو تجاووزز االنظامم 

لتدخيین. حث االموظظفيین على تركك االتدخيین ووعرضض أأيي مساعدةة قد يیحتاجهھا االموظظف لإلقالعع عن اا على االمسؤووليینعن االتجاووزز. 
 هھھھناكك معلوماتت مفصلهھ عن ماسبق ذذكرهه في موقع االجامعة. 

  :االطالبب

د االتحدثث عن .في أأيي من مراافق االجامعة يیتحمل االمسؤووليیة االكاملة في تنفيیذ قانونن ووقف االتدخيین في االحرمم االجامعي أأوو االطالب
لوماتت هھھھم بمخاططر االتدخيین ووعرضض أأيي مساعدةة قد يیحتاجهھا االطالب لإلقالعع عن االتدخيین. هھھھناكك معللطالبب يیجب أأنن يیتم تذكيیر

 مفصلهھ عن ماسبق ذذكرهه في موقع االجامعة.

:االعمالءوو االمرضى االزاائروونن وواالمتطوعونن وو  

ي االعمالء من االمدخنيین فووهھھھايیو بإخبارر أأوو تذكيیر االزاائروونن وواالمتطوعونن وواالمرضى وويیوصى كل عضو من أأعضاء جامعة أأ
 روونيعن ططريیق االبريید ااإللكترهھھھم سيیتم شرحح هھھھذهه االمباددررةة االتدخيین. جميیع من سبق ذذك ترككجامعة أأووهھھھايیو بسيیاسة مباددررةة 

االتأكد من  أأثناء ااإلحتفاالتت وواالمناسباتتعلى االمنظميین  لهھم للحرمم االجامعي.وقبل ووص تت ووموقع االجامعة ااإللكتروونيووااإلعالنا
 إإمتثالل االجميیع لسيیاسة ووقف مباددررةة االتدخيین. 

:االدعم وواالرعايیة للمدخنيین  

خنيین يیوجد االدعم االكامل وواالقويي وواالتعاططف االتامم مع االمدوو. مخاططرإإددمانن االتبغ وواالنيیكوتيین من يیجب توعيیة أأفراادد االمجتمع 
 وومستخدميین االتبغ من أأعضاء جامعة أأووهھھھايیو. 

ايیو. جامعة أأووهھھھ ادداامو من أأعضاءتدخيین ماال ترككوواالمدخنيین إإنن أأررااددوواا  االتبغ وواالنيیكوتيینعدةة مدمني بمساتلتزمم جامعة أأووهھھھايیو 
ن براامج يین وولذلك االجامعة تدعم جميیع االمحاووالتت بما تتطلبهھ ماالبحوثث أأثبتت أأنن االمدخن يیمر بمحاووالتت عديیدةة لوقف االتدخ



. عند تدخيینمن يیرغب في تخطي أأززمة االاالجهھودد يیتم بذلهھا لمساعدةة  االكثيیر منتأهھھھيیليیة للتخلص من إإددمانن االتبغ وواالنيیكوتيین. 
 تأسيیس براامج ااإلقالعع عن االتدخيین سيیتم نشر االتفاصيیل عنهھا في موقع االجامعة. 

______________________________________________________________________________  

  ؟لماذذاا قرررتت جامعة أأهھھھايیو بأنن تكونن خاليیة من االتدخيین

ارر االتدخيین على مضمن االراابطة ااألمريیكيیة للصحة االبحوثث وواالتوصيیاتت تؤكد تحرصص جامعة أأووهھھھايیو على تبني بيیئة صحيیة. 
من ااإلستجاباتت كانت لصالح  926وواالتبغ وواالتباكو على صحة ااألفراادد وواالبيیئة االمحيیطة. بعد إإجرااء ااستفتاء على جامعة أأهھھھايیو 

 مباددررةة ووقف االتدخيین في االحرمم االجامعي. 

 هھھھل سيیكونن هھھھناكك أأماكن مخصصة للتدخيین في االمناططق االجامعيیة في جامعة أأهھھھايیو بمنطقة أأثنز؟ 

. جامعي في أأيي منطقة في ددااخل االحرمم اال تفتاء ألررااء أأعضاء االجامعة صدرر قراارر بعدمم إإنشاء أأماكن مخصصة للمدخنيینبعد ااس
أأغسطس ن أأوولل ءاا مبفرعهھا االرئيیسي في أأثنز ووبقيیة االفرووعع في االمدنن االمجاووررةة سوفف تخضع لنفس االقانونن اابتداا جامعة أأووهھھھايیو

 من عامم أألفيین ووخمسة عشر ميیالدديي .

االتوقف عن االدخيین شرطط للحصولل على ووظظيیفة في جامعة أأووهھھھايیو؟هھھھل سيیكونن   

اكو.ال, سيیاسة ووقف االتدخيین التحظر االتدخيین بشكل مطلق لكنهھا تقنن ززمانن وومكانن االتدخيین ووااستخداامم االتبغ وواالتب  

______________________________________________________________________________ 

:ااشتركك معنا  

2015عة أأووهھھھايیو أأكثر صحة ووجماال من بداايیة أأغسطس لعامم عل جاملج  
www.ohio.edu/tobaco-free 

#  
:مباددررةة تركك االتدخيین  

يیئة نظيیفة جامعة أأووهھھھايیو تدعم سيیاسة وومباددررةة توقف االتدخيین لكل أأعضاء ووأأفراادد جامعة أأهھھھايیو.مباددررةة تركك عن االتدخيین تتبنى ب
 ووصحيیة ووجميیلة لجميیع ططالبب االجامعة.

:تعريیف  

.ااستخداامم االتباكو وواالتبغ وواالتدخيین يیشمل االسجايیر , االغليیونن وواالبايیب وومضغ االتبغ بيین ااألسنانن  

:ااإلستثناءااتت   

بإستخداامهھا. ة كالصقاتت وواالعلكة وواالبخاخاتت يیسمحاالمنتجاتت االتي تسمح بهھا هھھھيیئة االدووااء ااألمريیكيی جميیع  

اددةة االكليیة االمنتسب لهھا ااستخداامم االتباكو وواالتبغ في االبحوثث وواالمعامل ااإلكليینيیكيیة أأوو في ااإلحتفاالتت االديینيیة مع مواافقة مسبقة من عم
 أأوو االمشرفيین على االمنشأةة االتي يیقامم بهھا ااإلحتفالل. 


