ورق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 -SAMBUﯾﮏ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده ،زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭘﺲ
در اﯾﻦ ﻧﻮع اﻣﻮر اﯾﻨﮭﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .در ﺗﯿﻢ  SAMBUﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ھﻤﮑﺎرﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ زودھﻨﮕﺎم و ھﻤﺎھﻨﮓ را از طﺮﯾﻖ واﮔﺬاری ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﯽ ھﺎ

ﺗﯾم  SAMBUدر ﻟﯾدﺷﺎﭘﻧﮓ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑﯾن  0اﻟﯽ  20ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﮫ دوام دارد

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐودک ﯾﺎ ﺟوان ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷود ،ﭘس ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﻣدﯾر ﻣﻧﺗﻘل
ﮐﻧد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﺷود ﮐﮫ در ﻗﺿﯾﮫٴ ﻣذﮐوره ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎزﯾﮕر ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﮐﻣﮏ ﮐرد ،ﭘس ﺗﯾم SAMBU
درﮔﯾر اﺳت .ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن اطﻼع داده ﻣﯾﺷود و از اﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﯾﮏ درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻗﺿﯾﮫ را ﺗﯾم
 SAMBUﺑدوش ﺑﮕﯾرد.

ﺗﯾم  SAMBUﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارد

ﺑرای ﻣﮭﯾﺎ ﻧﻣودن ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن ﻣﺳﯾر ﮐﻣﮏ درﺳت ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ،ﺣرﻓﮫ ھﺎی ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و داﻧش ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری دارﻧد.
آﻧﮭﺎ اﯾن ﻋﻣل را از طرﯾﻖ ﺗﯾم  SAMBUاﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد SAMBU .ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣواردی ﮐﮫ زودﺗر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد
ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﮏ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺳطﺢ ﻣﻧﺎﺳب ﺳرﯾﻌﺗر اراﺋﮫ ﺷود .ﺳرﭘرﺳت طﯽ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﭘس از
ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ﺗﯾم  SAMBUﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭘس از آن ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ادارات ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷود SAMBU .ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن و ﻣﺷﺎور ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در وظﯾﻔ ٴﮫ ﺧود ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن در ﺗﻣﺎس ھﺳﺗﻧد ،وﺟود دارد.

اﮔﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاھﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻢ

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد  SAMBU-Lidköpingدر  lidkoping.se/Barnو  utbilding/Stöd och hälsa i skolanﻣوﺟود
اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﻧﺟﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﯾم ھﺳﺗﻧد و در ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻠﺳﺎت ﺧود را ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﻠﮑﯽ ﯾﮏ آدرس ارﺗﺑﺎط اﯾﻣﯾل و ﻓورم ﮐﮫ در وظﯾﻔﮫ ﺗﺎن ﺑﮫ ان ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﻣوﺟود اﺳت.

