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 SSPF اس اس پی اف 
ھمکاری میان اداره خدمات اجتماعی، مکتب، پولیس و بخش فعالیت اوقات اس اس پی اف 

 سالھ می باشد. 16 – 12 فراغت در باره نوجوانان میان
 

 محرمیت
 یم دییتأ یبھ صورت کتب ھا است کھ سرپرست تیواقع نیبر ا یمبتن SSPF اس اس پی اف

تا   اجاره دارند فراغتدر مکتب، اداره خدمات اجتماعی، پولیس و اوقات کنند کھ کارمندان 
 .معلومات مورد ضرورت برای ھمکاری  درمورد نوجوانان را باھم تبادلھ نمایند

 
 ھدف

مکتب نوجوان خوب پیش برود و یک زنده گی بدون مواد مخدر و کار ھای جرمی داشتھ  
 باشد.

 
 مقصد

نوجوانان کھ  یک مجمع تبادل معلومات بھ ھدف جذب کردن کودکان و  SSPFاس اس پی اف 
در خطر جرم استند، می باشد. کارمندان از مکتب، اداره خدمات اجتماعی، پولیس و اوقات 
 فراغت با والدین و نوجوان ھمکاری می نمایند تا در نوجوان انکشاف مثبت صورت بگیرد.

 
 مورد توجھ قرار می گیرد؟ SSPFچی زمان اس اس پی اف 

 داشتھ باشد: زمانیکھ نگرانی در موارد زیر وجود 
 

 سوی ظن عملکرد جرمی (دوزدی، خشونت، سرقت و غیره) •
 اعتیاد بھ/ یا فروختن الکول و یا مواد مخدر •
 گشت و گذار در محیط نامناسب/محیط ھای مخرب •
 نگرانی در مورد تماس با دوستان •
 غیر حاضری در مکتب •

 

 ؟چطور
معلومات می دھد  SSPFپی اف یک نماینده از چھار اداره بھ سرپرست در باره اس اس 

ھمچنین موافقت را اخد می کند. موافقت نامھ بھ ھماھنگ کننده داده می شود، سپس یک 
فورم ارزیابی خطر از مکتب، اداره خدمات اجتماعی، پولیس و فعالیت اوقات فراغت  

درخواست می شود. بعد از جمع آوری ارزیابی تصمیم گروھی در باره اینکھ آیا اس اس پی  
 از شود یا ھم نوع دیگر حمایت/کمک مورد توجھ قرار گیرد، گرفتھ می شود. آغ SSPFاف 

 
باشد، کمون اوسترشون بھ  SSPFاگر یک فرد یا یک حادثھ نیاز ھمکاری اس اس پی اف 

 زیر کار می کند:شکل 
 

ھماھنگ کننده سرپرست  و نوجوان را مالقات می کند و شرایط فعلی، نقاط قوت/  -
 اجتماعی را برسی می کند و اھداف را تدوین می کند.نیاز ھا، روابط 

ھماھنگ کننده یک جلسھ دایر می کند کھ در آن نوجوان، والدین و ھمچنین  -
افرادیکھ اطراف جوان می باشد مانند، نماینده از مکتب، اوقات فراغت، اداره  

 خدمات اجتماعی و ھمچنان سایر اعضای خانواده حضور خواھند داشت.
برنامھ کھ در آن یک ھدف برای نوجوان بھ شکل واضع و قابل  در جلسھ یک  -

باید واضح شود کھ چھ  اندازه گیری باشد،ساختھ می شود. ھمچنین در برنامھ 
کارھای و در چھ زمان باید انجام شود، بھ ھمین ترتیب تاریخ پیگیری برنامھ 

  مشخص می شود.
امھ انجام دھد، ھمچنین  ھماھنگ کننده مسوولیت دارد تا ھمھ سھم خود را در برن -

 در صورت نیاز یک ایده جدید وجود داشتھ باشید.
 

زمانی اتمام می شود کھ گروه کاری و خانواده بھ این   SSPFپرونده اس اس پی اف 
 دیگر نیاز نیست.  SSPFنتیجھ برسند کھ کار اس اس پی اف 
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