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Chương Trình Wraparound tại Surrey
Chương trình Wraparound (“Wrap”) thể hiện sự cộng tác giữa Khu Học Chánh Surrey, cảnh sát RCMP và
tỉnh Surrey. Mục đích chương trình nhắm liên kết giới trẻ với học đường, cộng đồng và gia đình bằng cách
tạo mối liên hệ tích cực và tin cậy. Các cha mẹ, người chăm sóc hoặc giám hộ đều cùng đề ra mục đích
đồng thời giúp đỡ cho mục tiêu chương trình tạo dựng một nếp sống lạc quan có giá trị cơ bản cho giới trẻ.
Sau đây là một số điểm nổi bật của chương trình:
 “Wrap” có thể cộng tác với nhân viên học đường, phụ huynh và giới trẻ trong việc đặt mục tiêu và
.phác họa những can thiệp có tính chiến lược giúp giới trẻ được thành công trong môi trường học
đường;
 “Wrap” có bẩy nhân viên thuộc Khu Học Chánh cộng tác làm việc với giới trẻ và gia đình họ;
 “Wrap” có hai thành viên cảnh sát RCMP dành riêng có thể tạo quan hệ tích cực và tin cậy với giới
trẻ mà trước đây có thể đã gặp khó khăn với cảnh sát và giới chức thẩm quyền;
 “Wrap” có thể cung cấp và giám sát kinh nghiệm làm việc cho giới trẻ có ích lợi cho cộng đồng,
đồng thời tạo giá trị cơ bản;
 “Wrap” có thể cung cấp những cơ hội về thể thao và giải trí qua trung gian Nha Công Viên và Giải
Trí Vụ của tỉnh Surrey. Cũng vậy, “Wrap” có thể khiến cho dễ dàng các cơ hội về nghệ thuật, sáng
tạo và địa hạt khác liên quan tới những sở thích và ưu điểm của giới trẻ;
 “Wrap” có thể giúp giới trẻ dùng ưu điểm của mình một cách tích cực qua sự hiểu biết trong mối
quan hệ có hướng dẫn;
 “Wrap” cộng tác với gia đình với tính hỗ trợ và không có tiên kiến.

