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 SSPF الفراغ  أوقات دورو والشرطة االجتماعیة والخدمات المدرسة بین  التعاون  ھو ــ.  
 .المارك بلدیة في للنمو آمنة ظروف  أجل من  معًا

 
 األحداث جنوح دون للعمل ،الفراغ أوقات دورو والشرطة االجتماعیة والخدمات المدرسة تتعاون ، كالمار بلدیة في

 .ةالجریم لخطر المعرضین والشباب
 

یعني ماذا SSPF ؟   
عاًما  16و 10 بین أعمارھم تتراوح الذین والشباب العائالت یستھدف التعاون من تطوعي شكل ھو .  

 
 SSPF تعاون  من  واألھداف  الغرض

  
 بھم ینتھي قد والذین عاًما، 16و 10 بین أعمارھم تتراوح الذین الشباب إلى المبكر االنتباه لفت ھو التعاون ھذا من الغرض

 والفاعلین والشباب األمور أولیاء مع جنب إلى جنبًا نعمل. والجریمة للمعاییر المخالف للسلوك رةخط منطقة في األمر
 البلدیة في للشباب یكون أن ھو الھدف. تجاھھ مبكر قلق وجدی شاب ألي إیجابیة میةتن  في للمساھمة اآلخرین، المتعاونین

 .والمخدرات الجریمة من خالیة حیاة یعیشوا وأن جید تعلیم
 

 :  حول المثال، سبیل على القلق، یكون قد
 المدرسة في الغیاب من عالیة نسبة •
 صریح سلوك •
 نائیة ج إجراءات •
 األصدقاء  مع العالقات بشأن مخاوف •
 المخدرات  أو/  و الكحول تعاطي •
 مناسبة  غیر بیئات في االنتقال أو للمخاطر الشباب تعرض من القلق •

 
ما؟  مراھق أو طفل بشأن  قلق أنت ھل   

 .للتشاور بنا الخاص SSPF بمنسق االتصال یمكنك منك، قریب شخص بشأن قلقًا كنت إذا
 

 الشبكة الجتماع  SSPF قمنسّ  ةدعو
 یمكنھم الذین  اآلخرین دعوة الممكن من. سویة الشبكة الجتماع التخطیط  یتم حیث األمور أولیاءب باالتصال المنسق یقوم

 الحصول ھو الشبكة اجتماع من الغرض. بالموضوع عالقة لھم اخرى مھن من أشخاص أي أو األقارب مثل المساھمة،
 .ھل اً مناسب یكون قد الذي الدعم إلى العائلة مع والتوصل الشاب وضع عن فكرة على

 
 
 

 : الدعم تدابیر على أمثلة
 

 .الوالدین دعم ومجموعات فردیة دعم مكالمات تقدم نأ االجتماعیة لخدماتا لدائرة یمكن: األمور أولیاء دعم •
 تقدم ولكنھا الحالي، الوضع عن للحدیث دعًما تقدم أن االجتماعیة الخدمات لدائرة یمكن: الشاب/  الطفل دعم •

 محفوفة ال بیئاتال مغادرة على تحفیزھم أو المخدرات تعاطي عن التوقف على للمساعدة یھدف أكثر دعًما أیًضا
 أولیاء الى دعوات وتقدم الخارجیة البیئة في للتواصل مركز أیًضا االجتماعیة الخدمات تكون أن یمكن. بالمخاطر

 .المنزل في معھم محادثات إلجراء األمور
 /مدرس مع ومحادثات المنزلیة، الواجبات في مساعدة عن عبارة الدعم یكون أن كنم ی : المدرسة من  دعم •

 .ناسبةم دراسیة دورة األمر، لزم وإذا موجھ،
 یقضي الشاب أو طفلك كان إذا ما إلى االنتباه لفت في المساعدة للشرطة یمكن .جریمة وجود حالة في التعاون  •

 البیئة في تواصل على تكون وأن داعمة اتصال بجھات تساھم أن للشرطة یمكن. ناسبةم غیر بیئات في وقتًا
 .الخارجیة



 .منتظم ترفیھي نشاط في كثیًرا االستمتاع الشاب أو لطفلك یمكن .ترفیھي نشاط على العثور في ةالمساعد •
 

 
 األمر لزم إذا آخر دعم
 . األشخاص من بمزید االتصال في المساعدة للمنسق یمكن عندھا. آخر  دعم إلى الشاب أو طفلك یحتاج األحیان بعض في

 
 السریة  انتھاك  على الموافقة إلى األمور أولیاء یحتاج
 االجتماعیة والخدمات المدارس في الموظفین بإمكان أن على كتابیًا األمور أولیاء موافقة على SSPF تعاون یعتمد

 .التعاون على قادرین لیكونوا بینھم فیما والشاب طفلال حول الالزمة المعلومات تبادل الفراغ أوقات دورو والشرطة
 

 روني. باإلمكان الحصول على المزيد من المعلومات في موقع البلدية األلكت
 
 :كالمار بلدیة في SSPF بمنسق االتصال جھة  
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