تعليمات الرعاية
المرافقة عند اخالء
السبيل

المرافقة عند اخالء السبيل؟
المرافقة عند اخالء السبيل هي عرض تطوعي للذين
يرغبون الدعم من الشباب
والمراهقون الذين يقضون عقوبة السجن
والتحضير إلخالء السبيل والفترة الزمنية
ما بعد اخالء السبيل.
يجب أن يبدأ التعاون في األشهر الستة األخيرة من
السجن ويمكن أن تستمر إلى سنة واحدة بعد اإلفراج،
يتناسب العمل المشترك مع تلك الخاصة بتعليمات اإلشراف

قد يكون محتوى التعاون ....
• .المساعدة في توضيح الوضع المعيشي

سير العمل
المشترك عند:
تعليمات الرعاية

معلومات من هيئة مساعدة محكمة األحداث

الدعوة

• تطوير التدريب أو افاق العمل
•المرافقة والدعم لدى موظفي الدوائر الحكومية
•توضيح الوضع المالي والدعم
في تسوية الديون

ما هي تعليمات الرعاية؟
تعليمات الرعاية هي عملية تعليمية اجتماعية
لدعم األحداث الذين ارتكبوا جرائم جنائية و
المراهقون في شكل تدبير خارجي
لمدة  6إلى  12شهرا ويمكن ان يمدد
إذا كانت هناك حاجة لذلك.
.
العمل المشترك يدعم الشباب
في التغلب على مواقف الحياة الحرجة
 ،والتي غالبًا ما تكون السبب في ارتكاب
الجرائم الجنائية وتود آفاقًا جديدة ،تفتح
فرص تنمية واستراتيجيات العمل

• .المساعدة في التعامل مع مشاكل اإلدمان
• مناقشة السلوك اإلجرامي،
• معالجة الموضوعات الشخصية،
.و اشياء اخرى كثيرة …
في سياق العمل المشترك ،يتم ادراج العروض
من االطراف المشاركة في الموقع ،مثال
مراكز االستشارات.
عدد المواعيد المشتركة يرتبط بمدى المواضيع التي يجب
التعامل معها ،اللقاءات يمكن أن تنعقد لدى الشباب
والمراهقين في المنزل أو في المكتب أو في الدوائر
الحكومية أو في غرف الجمعية.

المرافقة عند
اخالء السبيل

التواصل معكم
في السجن

المحادثة االولى (لدى هيئة
ثالث لقاءات تقريبا في
مساعدة محكمة االحداث)
السجن للتوضيح واالستعداد
تدور حول توضيح تصورات لحالة اخالء السبيل
واهداف العمل المشترك
تواصل مستمر
المعالجة المستمرة للموضوعات وتنفيذ
االهداف المعلنة وتقديم تقارير مؤقتة
الى هيئة مساعدة محكمة االحداث.
مرحلة االعتماد على الذات واالستقاللية
تطوير شبكة التواصل واالستعداد وااللتزام المستقل بالمواعيد والمهام،
ادارة امور الحياة بشكل مستقل.

نهاية العمل
محادثة ختامية ،االنعكاس والتقييم ،تقديم التقرير
النهائي لهيئة مساعدة محكمة االحداث,احصاءات

هكذا يمكنكم الوصول الينا:

جمعية العدالة االجتماعية

جمعية العدالة االجتماعية درزدن

 E. Vدرزدن

Karlsruher Str. 36

Karlsruher Str. 36, 01189 Dresden
تلفون0351402080 :
فاكس03514020830:
info@vsr-dresden.de
www.vsr-dresden.de

01189 Dresden

تعليمات الرعاية/المرافقة عند اخالء السبيل
االتصال:
0351 40 20 0 -21
40 20 8 -27
40 20 8 -29
ايميل الى:
betreuung@vsr-dresden.de

تعليمات الرعاية

أوقات المراجعة:
بناءا على االتفاق

تعرف ،كيف هو السبيل

نحن نسعد بعمل مشترك جيد معكم!
للمتطلبات المالية:
Postgiroamt Leipzig
IBAN:DE29860100900166022903
BIC: PBNKDEFF

الحساب البنكي:
Ostsächsiche Sparkasse Dresden
IBAN:DE06850503003120134103
BIC:OSDDDE81XXX

ترام رقم  3باتجاه كوشتس حتى اخر محطة كوشتس
حافلة رقم  66باتجاه فرايتال دويبن

للمرافقة عند االفراج
نصمم طرق العبور
سوية

