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واحد من الهدايا هللا الموكلة للوالدين. هدية من شأنها أن تكون جميلة عندما تعامل مع الوضع جيدة واليمين. وبالمثل كان طفال، الطفل هو 

سيكون هدية إلحراز تقدم في بلد ما. وكان العديد من األطفال بين إشراف أحد الوالدين أو البيئة خاطئة مما يجعله في التصرف في بعض 

سمة جيدة. حتى في بعض األحيان تصبح األطفال الضال وتنتهك سلوك الناس على التصرف بشكل صحيح. ألنها هبة من األحيان خارج 

هللا عهد. قانون الطفل المضطرب، ال تسترشد فقط ولكن ال يزال الحصول على إشراف جيد. وأين دور الحاضر إعادة التأهيل. إعادة 

ف إلى إجراء المراقبة والتوجيه في مجال التعليم الديني، والحرف، والتدريب في مجال إعادة التأهيل لألطفال المضطربة القانون، ويهد

التأهيل. ليس السجن الفعلي غير متوافق مع سلوك وعمر منهم. األطفال المضطرب القانونية تختلف عن البالغين، وذلك أساسا يؤدون عمال 

. انها مجرد أن تفعل ذلك بسبب االستعجال أو البيئة أنهم كانوا مخطئينإجراميا بسبب التي لم يتم التفكير بشكل سليم وصحيح  

إعادة تأهيل مبنى هي واحدة من مسؤوليات الحكومة بأهمية تعليم األطفال، بما في ذلك مشاكل القانونية لألطفال. الحكومة لديها دور 

ؤولة أيضا عن عن المكان الذي هي قادرة على تثقيفهم لقانون الطفل ال فقط وضع الطفل في السجن، ولكن أيضا كيف أن الحكومة مس

حتى تصبح أفضل. ألن قانون الطفل المتعثرة لها الحق أيضا للتعلم والحصول على تعليم الطريق الصحيح. بيانات عن عدد من قانون 

يرة، لذلك تحتاج إلى مكان أن الطفل المضطرب، جاوا الشرقية، بما في ذلك في منطقة واحدة من عدد حاالت الجريمة بين األطفال كث

يكون قادرا على استيعاب األطفال المضطربة القانون أيضا. واحدة من األماكن التي يمكن أن تستخدم إلعادة تأهيل األطفال المتعثرة في 

 .امونجان

اعتبارها واحدة من مدينة امونجان هي واحدة من المناطق التي يحتمل أن يكون إعادة التأهيل من قانون الطفل. مع تعيين امونجان ب

األطفال الذين يستوفون الشروط المطلوبة في جاوة الشرقية. وبالتالي فإن دور الحكومة المحلية والمركزية امونجان قادرة على وضع 

مركز  األطفال جيد التأهيل ومناسبا. إلى جانب دور موضوع "االجتماعية واإلقليم" سيلعب دورا هاما كوسيلة لخلق الطفل المتعثرة

التأهيل كانت جيدة مع استيفاء المتطلبات. فضال عن االحتياجات واألنشطة لألطفال المضطربة القانون من أجل أن تضمن وتشغيل وفقا 

 لدور التعليم في وقت الحق عندما كانوا خارج مركز الطفل التأهيل
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