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Sacramento County 

Coalition for Youth  

وضع خطة عمل مجتمعية لوقاية 

 الشباب من استخدام الكحوليات

 

 Sacramento County Coalitionإن 

for Youth  مبادرة جديدة أُطلقت في أكتوبر

للتركيز على أهداف كبرى في الخط  5102

االستراتيجية للوقاية من تعاطي الكحوليات 

 والمخاطر فيما يخص تعاطي القُصر.

بتكوين شراكات استراتيجية وتدعيم الشراكات 

 Sacramento Countyالقائمة بالفعل، فإن 

قادرة على تحقيق أثر قوي جمعي لالستفادة من 

الموارد الحالية والممكنة للوقاية على الوجه 

 األمثل.

تشمل أنشطة االئتالف هذه وضع خطة عمل 

لتنفيذ االستراتيجيات البيئية التي تستهدف وقاية 

الشباب من تعاطي الكحوليات أو الحد منها 

وذلك باستخدام رسائل وسائل اإلعالم، أو دعم 

التقاليد الُمجتمعية التي تدعم السالمة والتركيز 

على القوانين والسياسات والممارسات التي 

 ُيمكن أن تؤثر على تعاطي القصر.
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من المستحقين أو المؤهلين لخدمات 

 الوقاية األساسية؟

 

  المقيمون فيSacramento County  

 األفراد الذين لم يبدأوا التعاطي 

 أو

  األفراد الذين قد بدأوا التعاطي لكن لم يبدأ عليهم

ظهور أعراض اضطرابات استخدام المواد وربما 

 ينتفعون من فترة التوعية والتعليم

___________________

 لمن نقدم الخدمات

 

 الشباب 

 العائالت 

 المدراس واألحياء المجاورة والمجتمعات 

 

 
لمزيد من المعلومات بشأن خدمات   

الوقاية  ُيرجى االتصال 
 Alcohol and Drugعلى

Services  عبر: 
 

  : الهاتف

California Relay Service: 711 

 

 خدمات مقدمة لك

خدمات الوقاية للشباب مصممة لزيادة معامالت الوقاية، مع تقليل معامالت الخطورة ذات 

 الصلة بالتعاطي وزيادة فرص نجاح األسرة والمدرسة.

Center for Collaborative Planning :انخراط الشباب في األعمال 

Omni Youth Programs : مشاركة المراهقين  

People Reaching Out:  ريادة ودعم البرامج المعتمدة على المدارس 

Sacramento County Office of Education:   برامجClub Live 

  Friday Night Live Mentoring وكذلك Friday Night Live وبرنامج

 خدمات للعائلة

األسر المشاركة في برنامج الوقاية تتلقي تعليم وتوعية حول تقليل عوامل المخاطر وكذلك 

بناء قدرات ومهارات المساعدة لتبني توجه بيئات األسرة اإليجابية الداعم إلقالع الشباب 

 عن الكحوليات مع مراعاة ظروفهم وخصائصهم النفسية.

Center for Collaborative Planning: األسر والمجتمعات مًعا 

Omni Youth Programs : التربية النشطة للمراهقين ومراعاتهم وفق برامج خطة

 عمل األسرة وأمور األسرة.

 خدمات للمدرسة واألحياء المجاورة والمجتمعات

خدمات وقاية للمدارس واألحياء المجاورة والمجتمعات تشمل برامج التوعية والتواصل 

 التي ُتركز على تعاطي القصر مع مناهج لتدريب الُمدربين على زيادة المعرفة والقدرات.

Center for Collaborative Planning وكذلك Omni Youth 

Programs :مناهج تدريب الُمدربين 

Sacramento County Office of Education :ائتالفSacramento 

County للشباب 

 أهداف الخدمة

 في شأن التعاطي المبكر:

خفض نسبة الشباب الذين يبدأون التعاطي  
 .عاما 02بحلول سن 

   في شأن التعاطي المفرط الكمية:

نسبة الشباب الذين يبلغون عن خفض  
 التعاطي الشره

 في شأن التعاطي المتكرر المفرط:

خفض نسبة الشباب الذين يبلغون عن  
التعاطي لثالثة أيام في الثالثين يوًما 

 .األخيرة

 الخدمات المقدمة

 يتوفر موظفون ثنائي اللغة/ 

 .مترجمون فوريون مجاًنا


