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 SAMBU – �ورە پ�ش ددر  نمونه یبرا، بدنبال کشف احتما� و زودهنگام ب�ماری های روایف است که  ایب �ارز  م�ت ک
س ،د�ستان ا � د�ستایف  ند قرار � در دس�ت کودکان،   به د �با ،یهمکار  راەاست که از  عوام�شامل  SAMBU م�. تگ�ی

 .به مرجع مناسب ارائه کنند موض�ع یوا�ذار  راەزودهنگام و هماهنگ را از  ت�حما شان�هاجوانان و خانوادە
 

؟ یبرا  چه کسایف
 .کند  سال کار � 20کودکان و جوانان تا   یبرا نگی��شد�در ل SAMBU م�ت
 

 انجام کار
گ

 چگون�
منتقل شود. ا�ر  �سر� ن�ت�  ک�به نزد نگرایف  نیابا�د ، کند پ�دا �جوان �ک  ا �کودک �ک    براییی ها نگرایف  ک�  وقیت 

-کمک خواسته � SAMBU م�تاز شکل کمک کرد،  ن�است تا بتوان به به�ت  از �ن عوامل گونا�ویف احساس شود که به 
بتواند به  SAMBU م�شود تا تدرخواست � کتیب   ت�و رضا شدەاطالع دادە  کودک �ا جوان  . به ��رستانشود 

 کند
گ

 .موض�ع رس�د�
 

 وجود دارد SAMBU ل�دلاین  به
  یمکار هدارای دا�ش الزم با �کد�گر با تج��ه و  با�د کارکنان ،به کودکان و جوانان کمک درست  ن�ت�  ع�ــــارائه �  یبرا

که زودتر   یمواردکند که فراهم � را  این امکان SAMBU .دهند �این کار را انجام   SAMBU ان در ت�م. آنکنند 
 ع�ت ��  بتوانرا  در سطح مناسبحما�ت کمک و شود  کاری که موجب �،  شوند ��عت پذیرفته شدە اند  یی شناسا

د و �س از نکن  � افت�پاسخ در  SAMBU م�جلسه ت ل�هفته �س از �شک ک�ظرف  کودک �ا جوان  ان��رست. کرد ارائه  
و مشاور  بانیبه عنوان �شت SAMBU. د شو  �دادە  ل�تح�  مناسبمرجع به  موض�ع برای اقدامات مناسب بعدیآن 
 .خود با کودکان و جوانان در تماس هستند وجود دارد کار که در    همه کسایف  یبرا

 
 ا�ر بخواهم ب�ش�ت بدانم
  �شایف ز�ر پ�دا کن�د:  در را � توان�د  SAMBU-Lidköping اطالعات ب�ش�ت در مورد

https:// lidkoping.se-barn-och-utbildning-stöd-och-hälsa-i-skolan  
ف هدر آنجا � توان�د ببین�د که چه کسایف عضو ت�م هستند و در چه تار��ف جلسات خود را برگزار � کنند.  برای مچننی

ه آنها کار خود ب  و فرم هایی وجود دارد که در  ا�م�ل های تماس که در کار خود با کودکان و جوانان در تماس هست�د شما  
 .ن�از دار�د
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