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المارک کمون  ر(شھرداری)برای ایجاد شرایط امن رشد د دیگربا ھم  
 
 

) بھ طور پیشگیرانھ علیھ  SSPFکالمار، مدارس، خدمات اجتماعی، پلیس و اوقات فراغت (کمون (شھرداری)  در 
 بزھکاری نوجوانان و جوانان در معرض خطر جرم ھمکاری می کنند. 

 
 چھ ھست SSPF؟

   سال در نظر گرفتھ شدە است.  ۱٦تا  ۱۰برای خانوادەھا و نوجوانان بین  کھ داوطلبانھھمکاری  شکلیک  
 

 
 SSPFھمکاری  برای ھدف و  منظور

شود  جلبسال  16تا  10جوانان بین سنین  سمت بھ  ھا توجھ  در ھمان مرحلھ ی اولیھ این است کھ ھدف از ھمکاری 
و   ، جوانسرپرست خانوادە  ھمراه  بھ  ماخطر قرار گرفتن  برای رفتارھای ھنجارشکن و جرم ھستند. در معرض  کھ 

جوانی کھ نگرانی اولیھ درباره او وجود یک  یک پیشرفت مثبت برای  حصول تا بھمی کنیم   میاریھ، ان ھمکاردیگر
برخوردار باشند و زندگی عاری از جرم و   تحصیل کار آمداز یک  این کمون. ھدف این است کھ جوانان برسیمدارد 

 جنایت و مواد مخدر داشتھ باشند.
 

 :نگرانی  می تواند برای مثال در بارە موارد زیر باشد
 

 غیبت باال در مدرسھ  •
 واکنشیرفتار   •
 اقدامات مجرمانھ  •
 نگرانی در مورد روابط با ھمساالن  •
 استفاده از الکل و / یا مواد مخدر  •
 رفت و آمد در محیط ھای نامناسب نگرانی از قرار گرفتن جوان در معرض خطر و یا  •

 
 ید؟ آیا شما نگران یک کودک و یا یک نوجوان ھست

 ما تماس بگیرید.  SSPFاگر نگران یکی از نزدیکان خود ھستید، می توانید برای مشاوره با ھماھنگ کننده 
 
 

 فراخوان می دھد ،برای جلسھ شبکھ SSPFھماھنگ کننده 
می  در ضمن  ھم جلسھ شبکھ برنامھ ریزی می شود. کمک  تماس می گیرد و با  سرپرست خانوادەھماھنگ کننده با  

  این است کھ  دعوت کرد. ھدف از جلسھ شبکھ  ،یا افراد تواناتوان از افراد دیگری کھ می توانند کمک کنند، مانند اقوام 
 وھمراه با خانواده بھ حمایت ھایی کھ ممکن است مرتبط باشد برسیم.بدست آید  از وضعیت جوان یک تصویری 

 
 ھ ھایی از اقدامات حمایتی: نمون

خدمات اجتماعی می تواند تماس ھای پشتیبانی فردی و ھمچنین گروه ھای حمایت از سرپرست خانوادە:  •
 حمایتی والدین را ارائھ دھد. 

 در مورد وضعیت فعلی ارائھ دھند،  حمایتیخدمات اجتماعی می توانند تماس ھای حمایت از کودک/جوانان:  •
ھمچنین حمایت ھدفمندتری را برای کمک بھ توقف مصرف مواد مخدر یا ایجاد انگیزه در آنھا برای ترک اما 

ارائھ و ھم   ھستنددر دسترس  محیط ھای پرخطر ارائھ می کنند. خدمات اجتماعی ھم  در محیط بیرون از خانھ
 .گفتگو در منزل برای پدر و مادرھا

مربی و در  /مشاور مدرسھمی تواند کمک بھ انجام تکالیف، مکالمھ با حمایت  مدرسھ. طرف  حمایت از •
 دوران تحصیل.  دادن انطباقصورت لزوم، 

 نا آیا کودک یا جوان شما در محیط ھای کھ  کمک کند بھ شما پلیس می تواند ھمکاری در صورت وقوع جرم. •
خیابان   درو داشتھ باشد و حمایتی پشتیبانی ھای تماس  ھمچنینتواند یا خیر. پلیس می  در رفت و آمد استمساعد 

 ظاھر شود. بیشتر  و محیط بیرون ھا



در یک برای کودک و نوجوان شما  بسیار لذت بخش خواھد بود اگر    بھ یافتن یک فعالیت تفریحی کمک کنید. •
 مشغول باشد.  فعالیت معمولی اوقات فراغت 

 
 

 دیگر حمایت ھا در صورت نیاز 
ا  بکمک کند کھ   ھماھنگ کننده می تواند  در آن صورتگاھی اوقات فرزند یا جوان شما نیاز بھ حمایت دیگری دارد. 

 تماس بگیرد. افراد بیشتری
 

 کھ اسرار دیگر سری نباشد  بدھد رضایتسرپرست خانوادە باید 
بر این اساس است کھ سرپرستان بھ صورت کتبی توافق می کنند کھ کارکنان مدارس، خدمات  SSPFھمکاری 

اطالعات الزم را در مورد جوانان مبادلھ  برای ھمکاری بیشتر با یکدیگر اجتماعی، پلیس و اوقات فراغت ممکن است 
 . کنند

 
 موجود است. المارک  کمون(شھرداری) اطالعات بیشتر در سایت 

 
 : المارک کمون SSPFاطالعات تماس ھماھنگ کننده 

  Karin Kangefjärdکارین کانگفیارد
 ) växel( 0480 45-00 00تلفن: 

 
 

 
 
 


