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با مسئول  SSPFکانون  کار برای کسب اطالعات بيشتر در باره
 هماهنگی این کانون تماس بگيرید:

 

Anna Lindestig  58 29 502-072  آنا لينده استيگ 
anna.lindestig@ostersund.se 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت ميان مدرسه، اداره خدمات 
  ت.اجتماعی، پليس و خانه اوقات فراغ

یک نوع حمایت برای خانواده های دارای 
  ساله. ١۶تا  ١٢نوجوانان بين سنين 
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SSPF 
SSPF  مخفف مشارکت ميان مدرسه، اداره خدمات اجتماعی، پليس و خانه اوقات فراغت

 ساله است.  ١٦تا  ١٢ان بين سنين  در اطراف نوجوان
 

 محرمانگی امور
SSPF   مدرسه، اداره خدمات بر مبنای تأييد کتبی ولی/سرپرست کودک استوار است که اجازه می دهد کارکنان

مربوط به نوجوان را که برای همکاری و مشارکت الزم  اطالعاتبتوانند  انه اوقات فراغت اجتماعی، پليس و خ 
   است را با يکديگر تبادل کنند.

  ف هد
از مواد مخدر و  وجان بایستی مرتب و منظم به تحصيل ادامه دهد و یک زندگی عاری ن

 بزهکاری داشته باشد. 

 منظور 
SSPF   که در معرض تبادل اطالعات است به این منظور که کودکان و نوجوانانی یک کانون

خطر بزهکاری قرار دارند مورد توجه قرار گيرند. کارکنان مدرسه، اداره خدمات اجتماعی،  
ند تا نوجوان از ی کنهمکاری منوجوان و خود پليس و خانه اوقات فراغت با ولی/سرپرست  

  یک پيشرفت مطلوب برخوردار شود. 
 

 ممکن است وارد عمل شود؟   SSPF چه موقع کانون
 زمانی که در موارد زیر نگرانی وجود داشته باشد: 

 ) زورگيری، خشونت، سرقت و مظنونيت به اعمال بزهکارانه وجود داشته باشد
 ) غيره

 مصرف یا فروش مشروبات الکلی و/یا مواد مخدر 
 ن در محيط های نامناسب یا مخرب رفت و آمد کندنوجوا 
  نگرانی در باره ارتباط نوجوان با دوستانش 
 غيبت غير موجه از مدرسه 

 

 

 

 

 

 

  چگونه؟ 
اطالع رسانی  SSPFواحد به ولی/سرپرست نوجوان در باره ماینده ای از یکی از چهار ن

گی قرار داده می  کرده و موافقت او را اخذ می کند. موافقتنامه در اختيار مسئول هماهن
ست شود و او سپس از مدرسه، اداره خدمات اجتماعی، پليس و خانه اوقات فراغت درخوا
در می کند یک ُفرم تشخيص خطرات و احتماالت تکميل گردد. پس از یک تشخيص جامع 

اینکه حمایت دیگری مورد نياز است، تصميم و/یا  SSPFکار گروه نسبت به وارد عمل شدن 
 گيری می شود. 

 
نياز دارد کمون  SSPFبه مشارکت یک فرد یا یک واقعه تشخيص داده شود هنگاميکه 

 اوسترسوند به شيوه زیر کار می کند: 
 

او را مالقات کرده و وضعيت جاری را ولی/سرپرست  نوجوان و  مسئول هماهنگی  - 
، تعيين اهداف رافيانی شبکه اطسنقاط قوت/نيازها، بررعنی ی –بررسی می کند 
 صورت می گيرد. 

نفر از مدرسه،   و افراد اطراف نوجوان مانند یک  نوجوان، والدین مسئول هماهنگی - 
را به خانه اوقات فراغت، اداره خدمات اجتماعی و ترجيحاً سایر اعضای خانواده  

 می کند.  دعوتیک جلسه مالقات شبکه ای  
شود که یک برنامه وظایف مشترک تنظيم می   جلسه مالقات شبکه ای در این - 

در آن برای نوجوان اهداف مشخص و قابل سنجش تعيين می شود. در این برنام  
نيز   برنامهاقدام کننده و تاریخ پيگيری اقدامات الزم، زمان آن و هبایستی همچنين 

   نوشته شود. 
وظایف را در اختيار همه شرکت کنندگان وظيفه دارد برنامه   مسئول هماهنگی  - 

 عمل کند. یک طرف مشورتی بصورت زوم قرار دهد و در صورت ل 
 

 وجود ندارد SSPFهنگاميکه کار گروه و/یا خانواده تشخيص دهند که دیگر نيازی به کار 
 خاتمه می یابد.  SSPFپرونده 

 


