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اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﭘوﻟﯾس و اوﻗﺎت ﻓراﻏت.
ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯾﮑﮫ دارای
ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﯾﺎن  16 - 12ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

اس اس ﭘﯽ اف SSPF

اس اس ﭘﯽ اف ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﮑﺗب ،ﭘوﻟﯾس و ﺑﺧش ﻓﻌﺎﻟﯾت اوﻗﺎت
ﻓراﻏت در ﺑﺎره ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﯾﺎن  16 – 12ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺣرﻣﯾت

اس اس ﭘﯽ اف  SSPFﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان در ﻣﮑﺗب ،اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﭘوﻟﯾس و اوﻗﺎت ﻓراﻏت اﺟﺎره دارﻧد ﺗﺎ
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

اس اس ﭘﯽ اف  SSPFﯾﮏ ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ھدف ﺟذب ﮐردن ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﮐﮫ
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.

ﭼﯽ زﻣﺎن اس اس ﭘﯽ اف  SSPFﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؟
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣوارد زﯾر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
•
•
•
•
•
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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؟

ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﭼﮭﺎر اداره ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت در ﺑﺎره اس اس ﭘﯽ اف  SSPFﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽ دھد
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
اف  SSPFآﻏﺎز ﺷود ﯾﺎ ھم ﻧوع دﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾت/ﮐﻣﮏ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ،ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﮔر ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﯾﺎز ھﻣﮑﺎری اس اس ﭘﯽ اف  SSPFﺑﺎﺷد ،ﮐﻣون اوﺳﺗرﺷون ﺑﮫ
ﺷﮑل زﯾر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد:
-

-

ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﺳرﭘرﺳت و ﻧوﺟوان را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﻘﺎط ﻗوت/
ﻧﯾﺎز ھﺎ ،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اھداف را ﺗدوﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
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.
در ﺟﻠﺳﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ھدف ﺑرای ﻧوﺟوان ﺑﮫ ﺷﮑل واﺿﻊ و ﻗﺎﺑل
اﻧدازه ﮔﯾری ﺑﺎﺷد،ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد واﺿﺢ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ
ﮐﺎرھﺎی و در ﭼﮫ زﻣﺎن ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾﮕﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود.
ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﻣﺳووﻟﯾت دارد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺳﮭم ﺧود را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﺎم دھد ،ھﻣﭼﻧﯾن
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﯾﮏ اﯾده ﺟدﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﭘروﻧده اس اس ﭘﯽ اف  SSPFزﻣﺎﻧﯽ اﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮔروه ﮐﺎری و ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر اس اس ﭘﯽ اف  SSPFدﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت.

