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Hevkariya di navbera SSPF û Dibistanê, Karûbarê 
Civakî, Polîs û Dema Vala de wiha tê kirin. 

Ger ev name ji te re hatibê, ev tê wateya ku em gelek kes ji bo zaroka te bi tasawasin. 
Lê ji bo ku baş biçê, em ye dixwazin alîkariyê û hevkariyê jî bikin gelekin.  
 
Bi îmzekirina forma razîbûna me (li rûpelê 2 meyzîne) em dikarin bi hev re bixebitin da ku piştgiriyeke 
baştirîn bidine zaroka te. 
 
Ger di derheqê razîbûnê de pirsên we hebin, ji kerema xwe bi kordînatorên me yê SSPF re bi axivin. 
Ew dikarin di derheqê razîbûna te dayî de zêdetir bê ev tê çi wateyê û bê ka emê çawa pişt re xebata 
xwe bidomînin agahiyê bidin. 

Li Şaredariya Östersund 
SSPF forûmek domdar ya ji bo danûstendina agahdariya li ser ciwanan li Şaredariya Östersund de ye.  
 
Koma armancê ya SSPF ji bo zarok û ciwanên di navbera 12 û 16 salî de ye. Karûbarên Civakî, 
Dibistan, Polîs û karê Dema Vala her tim bingeha SSPF pêk tîne, lê di van rewşên wiha girin de dema 
ku Serperiştê zarokan razîbûnê didê derfeta ku kesên din jî bikevin dewrê de çêdibê. 

Wekhevnerîna ji bo alîkariya baştir li dor zarokê 
Bi SSPF li dor zaroka we xebatek hevbeş tê pêk anîn. Bi wekhevdîtina li dora zarokê, em yên ku hîn di 
qonaxa destpêkê de kar dikin, dikarin alîkariyê çêtir pêşkêş bikin, da ku zarokê we nekevê rewşeke 
nebaş de  

Serperişt astengiya nihênîkirinê çareser dikê 
SSPF li ser bingeha ku Serperişt/Welî bi nivîskî ji karmendên sê rayedaran re rakirina astengiya 
nihênîkirinê qebûl dikê ku vekirî di der bara zarokê de biaxivin. Karê Dema Vala nepenîtiya wê nîne. 
 
 
Razîbûna danûstandina agahdariyê – Form 
 
Serperiştê/Weliyê Zarokan 
Ez razî me ku Karûbarê Civakî, Dibistan, Polîs û Dema Vala (SSPF)  dema pêwist bê hevkariyê bi 
hevre ji bo zaroka min bikin. Ji ber vê yekê ez destûra van rayedaran didim ku bê astengiya 
nihênîkirinê karibin agahiyê li ser zaroka min bidin hev.   
 
Destûra min tenê ji bo agahiyên ku ji rayedarên hevkar re lazimin re ye ji bo ku karibin alikariyê baştir 
bi hevdu re bidin zaroka min.  
 
Razîbûn heta __________________ anjî heta li hevhatineke dî derbas dibê. 
 
Kengî min xwest ez dikarim razîbûna xwe betal bikim. 
 
Cih û tarîx: __________________________ 
 
Îmza Serperişt: 
 
______________________________________/___________________________________ 
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Navnivîsandin: 
 
_______________________________________/___________________________________ 
 
 
Telefon: ___________________ Telefona Mobîl:_________________ 
 
Telefon:____________________Telefona Mobîl:_________________ 
 
 
 
Navê Zarokê:________________________________________________________________ 
 
 
 
Tarîxa ji dayikbûnê:________________________________________________________ 
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