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شده است، اما جوانان تجمع خواھند کرد و لغو امسال  والبوری یجشن سنت با وجودیکھ 
مواد مخدر  ای تماس با الکل  نی اول والبوری برای جوانان ماکھ آخر ھفتھ  ستی ن  غیر عادی

  ،الوقوع است  بی قر  رخصتی مکتبپس از آن   یو چندشروع  شده است  باشد. بھار    گری د
 برگزار کنند. تجلیلمحفل خواھند  یاز جوانان م یاری است کھ بس یواقعم زین  نی ا

می توانند خود و یا دیگران   آنھادر باره خطرات کھ    و    م یمورد با فرزندان خود صحبت کن  نیھم است کھ در ام
و  این یک زمان دشوار حس شود، ممکن است سرپرست. بھ عنوان قرار بدھند متوحھ بسازیم  در معرض را
 وجود دارد. حمایت ، اما مشکل باشدکردن آن  یریگیپ

 

 چند مشوره در باره والبوری و رخصتی مکتب: 
 صحبت کنید با این روش کھ بھ فرزند تان گوش کنید. در باره تجلیل محفل 

 باشید. در عین حال بسیار در باره محدویت الکل و نخریدن الکل جدی 
 با فرزند تان بھ تماس باشید.  در جریان روز/ شب 

 و مقررات مشترک بسازید.  با سایر والدین ھمکاری کنید 
 /https://www.iq.se/tonarsparloren: برای مشوره و حمایت این لینک را ببنید

 
 

آیا بعنوان بزرگسال در باره اینکھ کودک تان از الکل یا مواد مخدر استفاده می کند نگران استید، بھ مرکز جوانان بھ 
 بھ تماس شوید. ungdomscentrum@uppsala.seیا ایمیل  018-50 15 727شماره 

 

 با احترام صمیمانھ 
 اال مراقبت نوجوانان اوپس

 در ھمکاری با مکتب، اداره خدمات اجتماعی، پولیس و اوقات فراغت 

 

 تماس
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