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 SSPF اس بي بي اف 

SSPF   ھو اختصار للتعاون ما بین المدرسة، إدارة الخدمات االجتماعیة، الشرطة وأنشطة أوقات الفراغ
 سنة. 16 – 12 حول الشبیبة الذین تتراوح أعمارھم ما بین

 
 سریة المعلومات

مبنیة على أساس موافقة خطیة من حاملي حق الحضانة تتعلق بقیام المستخدمین   SSPFإن أطر أنشطة 
المعلومات  العاملین في المدرسة، إدارة الخدمات االجتماعیة، الشرطة وأنشطة أوقات الفراغ بتبادل تلك 

 عن الشبیبة التي تلزم لكي یتم التنسیق والتعاون بینھم.
 

 األھداف 
 أن یتمكن الشبیبة من ممارسة الدراسة بصورة فعالة والتمتع بحیاة خالیة من المخدرات واإلجرام. 

 
 الغرض

خطر  ھو تجّمع لتبادل المعلومات لغرض التقاط األطفال والشبیبة الذین یتواجدون في مجال ال SSPFإن 
للوقوع في شراك االجرام. یتعاون المستخدمین العاملین في المدرسة، إدارة الخدمات االجتماعیة، الشرطة  

 وأنشطة أوقات الفراغ مع حاملي حق الحضانة والشبیبة لتعزیز التطور اإلیجابي للشبیبة. 
 

 ؟SSPF متى یحین أوان تدخل
 عندما یكون ھناك شعور بالقلق بالنسبة لما یلي: 

 
 االشتباه بارتكاب أعمال إجرامیة (السطو، العنف، السرقة الخ.)  •
 تعاطي / بیع الخمور و/أو المخدرات  •
 التواجد في بیئات غیر مناسبة / مّدرة •
 الشعور بالقلق حول وجود عالقات مع أصدقاء السوء  •
 الھرب من المدرسة  •

 

 كیف یتم ذلك؟
والحصول على   SSPFیقوم ممثل من األنشطة األربعة المذكورة بتبلیغ حاملي حق الحضانة عن 

موافقتھم. یتم تقدیم الموافقة إلى مسؤول التنسیق الذي یقوم بتقدیم طلب للحصول على استمارة تقییم  
صول على  المخاطر من المدرسة، إدارة الخدمات االجتماعیة، الشرطة وأنشطة أوقات الفراغ. بعد الح

و/أو إذا كانت ھناك حاجة لتقدیم أي شكل   SSPFتقییم شامل یتم اتخاذ القرار في مجموعة العمل عن 
 من أشكال المساعدة. 

 
عندما یتم التوصل إلى تقییم یشیر إلى أن الفرد أو الواقعة بحاجة إلى تدخل أنشطة التعاون ضمن إطار  

SSPF  :وعندھا تقوم بلدیة أوسترسوند بالتصرف بالطریقة التالیة 
 

  -یقابل مسؤول التنسیق حاملي حق الحضانة والشاب / الشابة لمراجعة الوضع القائم معھم   -
 ، مراجعة شكل الشبكة، صیاغة األھداف. مجاالت القوة / الحاجة

یدعو مسؤول التنسیق إلى اجتماع للشبكة سویا مع الشاب / الشابة والوالدین وأیضا   -
األشخاص الموجودین في محیط الشاب / الشابة، مثال شخص من المدرسة، حدیقة أوقات  

 العائلة. الفراغ، إدارة الخدمات االجتماعیة وأیضا من المفضل أیضا أفراد آخرین من 
في اجتماع الشبكة یتم وضع أطر خطة التزام یتم فیھ وضع أھداف واضحة یمكن قیاسھا   -

للشاب / الشابة. كما یجب أن یتبین من المخطط أیضا متى ومن قبل من وأیضا تاریخ عمل  
 متابعة للخطة. 

یتحمل مسؤول التنسیق مسؤولیة حصول جمیع األطراف على خطة االلتزام ویتوفر أیضا   -
 جع للتناقش وتبادل اآلراء. كمر

 
عندما تقیم مجموعة العمل و/أو العائلة عدم وجود حاجة لالستمرار في أنشطة   SSPFیتم إنھاء أعمال 

SSPF. 
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