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SAMBU- بطور مثال در کودکستان یا مکاتب پس  شوند، متوجھ پیش از وقت ھا نگرانی زمانیکھ بوده، ارزیابی تیم یک
با  باید شانھمکاری طریق از کھبازیگرانی شامل اند  SAMBU تیمدر این نوع امور اینھا در دسترس میباشند. در 

 .کنند ارائھ مناسب مرجع بھ واگذاری طریق از را ھماھنگ و زودھنگام حمایت ھایشانخانواده و جوانان کودکان،
 

 برای کی ھا
  .کند می کار سال 20الی  0 بین جوانان و کودکان برایلیدشاپنگ  در SAMBU تیم

 
 این کار چگونھ دوام دارد

 نتقلم مدیر ترین نزدیک بھ را نگرانی اینپس باید  ،شودمی توجھم جوان یا ودکدر رابطھ بھ ک ھا نگرانی بھزمانیکھ یک شخص 
 SAMBU تیمپس  کرد، کمک شکل بھترین بھ بتوان تا است نیاز بازیگر ینچند بھدر قضیھٴ مذکوره  کھ شود احساس اگر .کند

 یمتیک درخواست کتبی نوشتھ کنند تا قضیھ را  د و از انھا تقاضا صورت میگیرد کھبھ سرپرستان اطالع داده میشو .است درگیر
SAMBU  .بدوش بگیرد 

 بھ این منظور وجود دارد SAMBU تیم
 .دارند ھمکاری بھ نیاز دانش و تجربھ با ھای حرفھ جوانان، و کودکانکمک درست برای  مسیر ترین سریع مھیا نمودن برای
 اند شده شناسایی زودتر کھ مواردی دریافت برای را فرصتی SAMBU .دھند می انجام SAMBU تیمعمل را از طریق  این آنھا

 از سپ ھفتھ یک سرپرست طی .شود ارائھ سریعتر مناسب سطح در تواند می پشتیبانی و کمک کھ معنی این بھ کند، می فراھم
 عنوان بھ SAMBU .شود می داده تحویل مربوطھادارات  بھقضیھ  آن از پس و کند می دریافت پاسخ SAMBU تیم جلسھ تشکیل
  .دارد وجود ،ھستند تماس در جوانان و کودکان با خودوظیفھٴ  در کھ کسانی ھمھ برای مشاور و پشتیبان

 

 اگر من خواھش داشتھ باشم کھ بیشتر بدانم
 موجود utbilding/Stöd och hälsa i skolanو   lidkoping.se/Barnدر SAMBU-Lidköping مورد در بیشتر اطالعات

برای شما بھ .کنند می برگزار را خود جلسات تاریخی چھ در و ھستند تیم از بخشی کسانی چھنید کھ یشما میتوانید در انجا بب .است
 عنوان یک مسلکی یک آدرس ارتباط ایمیل و فورم کھ در وظیفھ تان بھ ان نیاز دارید، موجود است. 
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