
  

م جلوگ  میتوان یچگونه  به  هم  دزد  ی ریبا   ی از 
  فروشگاهمخرب در    یو فضا  ی، خرابکارفروشگاه

 م؟ یالکسا کمک کن شاروالیها در تها و رستوران
 

 
 
 

 BRÅمغازه ها و فروشگاه ها به همراه مکتب و 
این مکتوب معلوماتی را برای شما والدین برای 
دستیابی به همکاری و اقدام مشترک برای اصالح 
وضعیت پیش آمده ترتیب کرده اند. دلیل اش این 
است که ما به فکر اطفال شما و جوانان عام خویش 

 هستیم.
 

BRÅ ؟چیست 
 

هماهنگ کننده بخش مصؤنیت شاروالی و مشاور 
مأموریت مشترکی در زمینه اوقات فراغت که 

جلوگیری از استفادۀ الکول، مواد مخدر، دوپینگ، 
( sv. ANDTS-preventionدخانیات و قمار )

 .BRÅ (svدارند، در چارچوب 
Brottsförebyggande rådet –”  شورای

جلوگیری از جرایم" با یکدیگر جلسه برگزار می 
همچنین شامل مدیر شاروالی برای  BRÅکنند." 
 - sv. IFOمراقبت فردی و خانوادگی ) خدمات

Individ och familjeomsorg و همچنین ،
شامل توسعه دهندگان زندگی کسب و کار و پولیس 

 می شود.
 
 یهمکار یهماهنگ یگروه چند بار در سال برا نیا
 جرایم تیدر مورد وضعشریک نمودن معلومات و 
 .کند یمالقات م یفعل

 
BRÅ   را بشکل واضح خود هدف  پالن عملدر

"فراهم نمودن شروع یک  :تعریف نموده است
زندگی خوب برای رشد اطفال در شاروالی الکسا، 
از طریق محدود نمودن دسترسی به جرایم و کار 
نمودن با تدابیر امنیتی ما می توانیم یک اجتماعی 
را ایجاد کنیم که برای زندگی و کار کردن مصؤن 

 تلقی شود."
 

ایکا ، دالرستور، شاروالی الکساشید که متوجه با
همه  الکسادر  کینگ برگر، و کوپ، سوپرمارکیت
را به  فروشگاهاز اجناس  دزدیو  انواع تخریب

 دهند.یگزارش م یخدمات اجتماع ایو/ پولیس

 

 قوای مشترک 

 
ما، کارکنان دالرستور، از شما می خواهیم که با اطفال و جوانان خود در مورد اهمیت  "

رفتار خوب در یک فروشگاه صحبت کنید. در حال حاضر فروشگاه به عنوان میدان بازی 
م به طرف یکدیگر وسایل و اجناس را پرتاب  استفاده می شود. اطفال هم روی میدان و ه

می کنند. شیرینی مشهور پنهان است تا شخصی که این کار را انجام می دهد بتواند بعدًا  
برگردد و آن را بخرد، به جای اینکه همه فرصت خرید آنها را داشته باشند. خرابکاری نیز 

ته است. در درازمدت، این وجود دارد و مقادیر زیادی از اجناس تخریب شده و از بین رف
کنندگان شود، زیرا ما باید منابع بیشتری را تواند منتج به افزایش مصارف مصرفکار می 

برای نگهبانی و حاضر بودن در فروشگاه و صفا کاری صرف کنیم تا اینکه اجناس را تا و  
 باال کنیم و به شما مشتریان خود خدمت کنیم."  

 اریکا
 دالرستور 

 

ساعات رسمی مکتب، خارج شدن از محوطه مکتب ممنوع است. به این معنی است  در "
که متعلمین در جریان روز رسمی مکتب، زمانی که قرار است در مکتب حاضر باشند، 
نباید در رستورانت ها یا فروشگاه ها حضور داشته باشند. این امر در مورد وقفه ها و  

 .نددوره های آزاد بین صنف ها نیز صدق می ک
  
 

از شما   درسیها در ساعات    تها و رستوران   فروشگاهمختلف در    یمزاحمت ها  به دلیل
 کنید موضوع صحبت  نی ا تی و جوانان خود در مورد رعا اطفالکه با  می خواه  یم نی والد

  معلومات   لطفا    .می کمک کن   شاروالیو مزاحمت در    یاز خرابکار  یری در جلوگ  می تا بتوان
 ".دی مطالعه کن  زی را ن  کسب و کارشده توسط صاحبان  ضمیمه

 
 جوهانسون و آنمو جوهانسون  لی کائی م

 ی مرکز  مکتب
 

 

Save translation 
رونق همه ما مالکین فروشگاه ها و صاحبان کسب و کار می خواهیم جوانان شاروالی  

داشته باشند و زندگی خوبی داشته باشند. در طول سمستر بهاری، ما از مکتب و مرکز  
جوانان اجتماع بازدید خواهیم کرد تا دروازه یک گفتگو را در مورد آنچه که می توانیم  

 با هم برای افزایش راحتی، رفاه و مصؤنت به دست آوریم، باز کنیم! 
 

 

"در برگر کینگ، مشکل اصلی ایجاد سر و صدا و مزاحمت از سوی جوانان است که مزاحم سایر 
احترام نمی گذارند. مهمانان می شوند. آنها بی ادب هستند و  بی احترامی می کنند و به کارکنان  

 همچنین بعضی دزدی ها و خرابکاری ها وجود دارد.
از والدین محترم می خواهم تا با اطفال شان در مورد اینکه حد خود را بشناسند، با چه کسانی  
با اطفال شان  این  آنها صحبت کنند و همچنین درباره  با  معاشرت می کنند و فضا چگونه است 

گاه دزدی کنند چه اتفاق می افتد و عواقب آن چه خواهد بود. من  صحبت کنند که اگر از فروش
 همچنین می خواهم به این نکته اشاره کنم که ما کارفرمای آینده این جوانان هستیم."

 جیمی
 کینگ برگر 

 


