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SANT فعالیت 

!از نوجوانان شھر خووده دست رد بھ مواد مخدره می زنند2000
این بھ این معنی .  را دارندSANT، قرارداد 9تا 5از نوجوانان شھر خووده در صنف ھای 2000حدوداً

اتالف «یا » دلھ دزدی«است کھ وعده کرده اند ھر نوع مواد مخدره را رد کنند، و اینکھ مرتکب جرم ھای 
را امضا کند، ھر فصل می تواند در قرعھ کشی جایزه ھای  SANTکسی کھ قرارداد . نشوند» اموال

.ار می شوندو از امتیازات و حراجی ھا برخوردمقبول اشتراک کند

عبارت از چیست؟SANTقرارداد 

نوجوانان وعده می کنند کھ از ھر نوع مواد مخدره امتناع ورزند، بھ مثال، از استنشاق SANTدر قرارداد 
ھچنین وعده می کنند کھ دست بھ دلھ . باکو و مواد دوپینگگاز، نوشیدن الکول، استعمال مواد مخدره، تن

.نزنند کھ دو از رایجترین جرمھای نوجوانان می باشددزدی و اتالف اموال 

مکتب ھای آزاد، در این فعالیت اشتراک می کنند، و بیشتر شاگردان نکل مکتبھای کمون خووده و چندی
قرارداد دیجیتال . این کار اختیاری می باشد و یک سال اعتبار دارد. قرارداد ھای خود را تمدید میکنند

BankIDان خود از طریق سرپرست/درست سده، شاگرد ھمرا با سرپرستاست و بھ صورت یک آپ 
.قرارداد را بھ شکل کاغذ ھم می شود دریافت کرد. ی کنندامضا م

؟دریافت می کنیدرا انتخاب می کنید چھ SANTشما کھ 

. جایزه ھا سال تا سال فرق می کند. سالی دو بار در مکتب تو قرعھ کشی سر جایزه ھای خوب می شود
را امضا می کنید دارای امتیازات می شوید، کھ در طول تمام مدت SANTگذشتھ از این، شما کھ قرارداد 

این . ی باشدم2017تا اوگوست 2017این مدت اعتبار از فبرواری . اعتبار قرارداد، معتبر است
.ورقھ مذکور را می شود داونلود کرد. امتیازات در یک ورقھ امتیازات معرفی می شود
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اگر بھ قرارداد وفا نکنید چھ می شود؟

افراد بالغ بطالن . شما باطل می شود، بعد از موافقت مکتبSANTاگر خالف قرارداد رفتار کنید، کارت 
. احتمالی کارت ھارا انجام می دھند، و قرار نیست کھ نوجوانان بھ ھمدیگر جاسوسی کنند و خبر بدھند

بھ شما بھ حیث والدین

کھ را امضا کنید، شما بھ حیث پدر یا مادر متعھد می شوید 	SANTوقتی کھ شما و اوالدتان قرارداد
.بھترین کوشش خود را برای وفای اوالدتان بھ این قرارداد می نمایید

ھمکاری استSANTھدف  

انجمن سراسری کشور مربوط . وجود داردکمون کشور سویدن پروژه ھای  قراردادی مشابھ80در حدود 
.می باشد	SMARTبھ این کار وجود دارد کھ نامش اتحادیھ سراسری

در شھر خووده، ھمکاری است بین سکتور اطفال و تحصیالت، سکتور شھروندان کار مربوط بھ قرارداد 
.و انکشاف جامعھ و سکتور خدمات اجتماعی

سپونسور شوید؟می خواھید

آیا می خواھید از قرعھ کشی جایزه ھا حمایت مالی کنید ویا بھ مثال اموالی یا ورودی تخفیف بدھید؟ این 
یک فرصت خوب است برای انجمن ھا تا فعالیت خود را برای نوجوانان نشان بدھند، از طریق تقدیم 

.  بریزید10-5	14	12	plusgiroحمایت مالی را می توانید بھ حساب جاری . نمونۀ فعالیت ھای خود
	: پرداخت خود بنویسیدھمراه

	"SPONSOR	SANT-"و 					11	754	520/359
	

خواھید؟ معلومات بیشتر می

:مواد مخدره، از طریق مرکز تماس کمون در تماس شویدبا ھماھنگ کننده وقایھ کننده
	0500-498000: نمبر تلفون

	
	

	


