
SSPF – Hevkarî di navbera dibistan, xizmeta civakî, polîs û dezgehê demên azad de 
Tevde ji bo mezinbûn û gihiştinek aram li komûna Kalmar 
 
Li komûna Kalmar dibistan, dezgehê karê civakî, dezgehê demên azad (SSPF) hevkariyê bi hev re 
li dijî qebahetkirina xortan dikin û kar dikin xortên nêzîk tora qebahetan bûne rizgar bikin. 
 
SSPF (Samvärkan mella Skola, Socialtjänst Polis och Fritid) çî ye? 
SSPF formek hevkariya azad e kû berê xwe dide malbat û xortên di navbera 10 heta 16 salî. 
 
Mebest û armanca SSPF-hevkariyê 
Mebesta vê hevkariyê ew e ko hêj di demek zû de xortên 10 – 16 salî ku tehlike heye ku bikevin 
nav tora qebahatan û ji nav civatê derkevin aghadar bike. Di gel serpereşt/dê û bavan û 
hevkariya xortan û aktorên dî yên civatê em hevkariyê dikin da ku gihiştin û mezinbûna xortan 
baş pêşde here û xortên nêzîkî tora qebhetane jê rizgar bikin. Armanc ew e ku xortên di komûna 
me de hene dê bikaribinn berdewamiyê di perwerdeya xwe de bikin û ji qebahet û narkotîka dûr 
bijîn. 
 
Goman dikare wek nimûne: 

• neçûyina zêde ya dibistanê 
• çav li derve û tevgera derve 
• qebahet kirin 
• gomana ji ber têkiliyên hevalan 
• qirên ji ber madeyên hişbir û alkolê 
• goman ku xort xwe davêjin tehlikê û li cihên xirab xuya dikin 

 
Ma gomanên te ji bo xortekê yan zarokêkê heye? 
Heger tu ji bo kesek nêzîkî te bi goman bî pêwendî bi kordînatorê SSPF re dane da ew rê nîşa te 
bike. 
 
Kordînatorê SSPF civîna komê pêk tîne 
Kordînator pêwendiyê digel serperiştan/dê û bavan datîne û ew bi hev re civîna komê plan 
dikin. Îmkan heye ku kesên dî ku dikarin alîkar bin bön vexwendin. Wek nimûne xizim yan kesên 
dî ko agahiyên wan li ser van probleman hene jî bên vexwendin. Mebesta civînê komê ew e ku 
rewşa xortî/ê bêt fêmkirin û di gel malbatê li hev bikin da bikarin alîkariya pêwist bidin xortî û 
malbatê. 
 
Nimûneyên alîkariyê 
 

• Alîkariya serpereştan/ dê û bavan: Dezgehê xizmeta civatê dikare firsetê ji bo axaftina 
alîkariya taybet å alîkariya malbatên dî pêşkêş bike. 

• Destek ji bo zarokî/ xortan: Dezgehê xizmeta civakî dikare li ser rewşa nû civînên 
taybet pêk bîne û alîkariya taybet wek çawan mirov dikare dest ji bikaranîna narkotîka 
berde û çawa dikare xwe ji cihên tehlike dûr bigire pêşkêş bike. 

• Alîkarî ji dibistanê: Destek dikare wek alîkariya dersan, axaftina digel kurator, 
mamosteyê berpirsyar yan jî heger pêwist be roja perwerdê li gor pêwistiyan bêt 
plankirin. 

• Hevkarî çaxê qebahet tên kirin: Polîs dikare te aghadar bika ka xort/zarokên te di gel 
mirovên nebaş tevgerê dike yan ne. Polîs dikare ji te re bibe alîkar ku zarokên te li derve 
bên peyda kirin. 

• Alîkarî ji bo mijûlahiyek di wextên azad de: Zarok yan xortên te dikarin gelek fayde ji 
mijûlahiyek azad bibîine û keyfa wan gelek xweştir bibe. 

 
 



 Wekî dî destek heger pêwist be 
Carnan zarok yan xortên we pêwistî bi terzek dî yê alîkariyê heye. Wî çaxî kordînator dikare 
pêwendiyan bi terefên dî û mirovên dî re dane. 
 
Pêwist e serpereşt qebûl bikin ko agahî bên parve kirin 
Hevkariya-SSPF li ser bingehê ku serpereşt nivîskî qebûl dikin ku agahiyên di derbareyî 
zarok/xortan de; di navbera dibistan, polîs, dezgehê xizmeta civakî de dikare bê parve kirin. 
 
Zêdetir agahî di malpera Kalmar komûn de heye. 
 
Kontakata bi Kordînatorê - SSPF Kalmar komûn re: 
Karin Kangefjärd 
Telefon: 0480-45 00 00(central) 


