
  

النشل كيف   أعمال  من  للوقاية  نتعاون  أن  يمكننا 
بلدية  ي 

ى
ف والمطاعم  المتاجر  ي 

ى
ف والفوضى  والتخريب 

 الكسو؟

 
 
 
 
 

 للظروف الحالية فقد قام 
ً
 أصحابنظرا

المتاجر بالتعاون مع المدرسة ومجلس 
ة BRÅمكافحة الجريمة )برو/  ( بإعداد نشر

المعلومات هذه ألولياء األمور من أجل 
كة.  ي القيام بإجراءات مشتر

وذلك  التضافر ف 
ألننا حريصون عىل أطفالكم وعىل اليافعي   من 

 .
ً
 أوالدنا جميعا

 
 ؟(BRÅما هو )برو/ 

 

ي مجلس مكافحة الجريمة )برو/ 
ي ف 

( BRÅيلتقر
ي البلدية ومستشار 

كل من منسق األمن ف 
كة  أوقات الفراغ الذين يقومون بمهمة مشتر
بشأن مواجهة المشكالت المتعلقة 
بالُمسِكرات والمخدرات والمنشطات والتبغ 

 (. ANDTSوالقمار )
مكافحة الجريمة مدير قسم كما يضم مجلس 

( ومسؤول تطوير IFOرعاية الفرد واألرسة )
طة.   القطاع الصناعي والتجاري والشر

  
ي السنة 

 
ي هذه المجموعة بضع مرات ف

تلتقر
كة  من أجل التعاون وتكوين صورة مشتر

  للوضع فيما يتعلق بالجرائم. 
 

ي 
لدى مجلس مكافحة الجريمة هدف محدد ف 

 خطة عمله: 
ي الحياة "إننا من 

خالل توفت  بداية جيدة ف 
ي بلدية 

لجميع األطفال الذين ينشؤون ف 
 من الوصول إىل أدوات الجرائم 

ّ
الكسو والحد

والعمل عىل إجراءات لتوفت  األمان، فإننا 
 نعيش ونعمل فيه بأمان."

ً
  نكّون مجتمعا

 
بلدية الكسو ودوالر ستور وإيكا سوبرماركت 

ي الكسو
 
غر كينغ ف  جميعهموكووب وبت 

طة و/أو إدارة الخدمات  غون الشر
ّ
يبل

 االجتماعية عن كل أشكال التخريب والنشل. 

كة  جهود مشتر

ث مع أوالدكم الصغار واليافعي    
ّ
ي دوالر ستور نرغب بالتحد

"نحن ف 
ي المتاجر. 

 عن أهمية السلوك الحسن ف 
يرمون  واألوالد  للعب.  متجرنا كمكان  م 

َ
ستخد يُ الحاض   الوقت  ي 

وف 
السكاكر  السلع   إخفاء  يجري  . كما 

ً
بعضا بعضهم  وعىل  األرض  عىل 

إتاحة   من   
ً
بدال الحق،  وقت  ي 

ف  اؤها  العودة ورسر يمكن  لكي  المفضلة 
 بعض أعمال التخريب، حيث يجري  

ً
ائها للجميع. وتقع أيضا فرصة رسر
ة من السلع.   إتالف كميات كبت 

عىل  التكاليف  زيادة  إىل  البعيد  المدى  عىل  يؤدي  سوف  وهذا 
عىل الحراسة والتجّول  اإلنفاق  المستهلكي   ألننا سنضطر إىل مزيد من  

وخدمة   السلع  ترتيب  عىل  ننفقه  مما  أكتر  والتنظيف  المتاجر  ي 
ف 

 الزبائن". 
 إريكا

 دوالر ستور

 

وذوو   المشاغبون  اليافعون  هي  كينغ  غر  بت  ي 
ف  ى  الكتر "المشكلة 

الزبائن اآلخرين. إنهم غت  لبقي   وال   العالية الذين يزعجون  األصوات 
الموظفي    مون  يحتر وال  اعتبار  أي  ظهرون  أعمال  يُ بعض  تقع  . كما 

 النشل والتخريب. 
عّما يفعلونه   أطفالهم  األمور مع  أولياء  ث 

ّ
يتحد أن  به هو  أرغب  وما 

وعن   يخالطونهم  الذين  األشخاص  وعن  المساء  ي 
ف  يخرجون  عندما 

الشخص   ي يعيشونها. وعّما يمكن أن يحدث عندما يقوم 
التر األجواء 

األفعال.  النشل وعن عواقب هذه  ا  بأعمال  بأننا  وأضيف   
ً
عادة لقول 

ي المستقبل." 
 نحن أرباب عمل اليافعي   ف 

 جيمي 
غر كينغ   بت 

 

سَمح بمغادرة منطقة المدرسة أثناء الدوام. ويع ي ذلك أنه  "ال يُ
ت 

اليوم   ي المطاعم أو المتاجر أثناء 
ال يجوز أن يتواجد التالميذ ف 

ذلك   ي 
ف  المدرسة  ي 

ف  التالميذ  يكون  أن  يجب  ألنه   ، الدراسي
احات وأنصاف الساعات.   عىل االستر

ً
 الوقت. وهذا ينطبق أيضا

 

ي المتاجر والمطاعم أثناء دوام المدرسة، فإننا  
 للقالقل المتنوعة ف 

ً
نظرا

ثوا مع األطفال واليافعي   عن أهمية  
ّ
نرجو من أولياء األمور أن يتحد

التخريب   أعمال  حدوث  منع  عىل  نتعاون  لكي  األمر  بهذا  ام 
االلتر 

ي البلدية. 
 واإلزعاجات ف 

كات."   المعلومات المرفقة من أصحاب الشر
ً
 انظر أيضا

 
 ميكائيل يوهانسون & أنيمو يوهانسون 

ال سكوالن   مدرسة سنتر

 
ً
كات   –نحن جميعا يسعدنا أن تستر أمور   –أصحاب متاجر وشر

ي البلدية عىل أفضل ما يرام. نقوم أثناء فصل الربيع  
ى

ى ف اليافعير
بزيارة المدرسة ومركز أوقات الفراغ للقيام بحوارات عّما يمكن أن  

 من أجل زيادة الراحة واألمان. 
ً
 نحققه معا


