ابتکاری در همکاری با:

مراقبت از محله برای
ساکنان آپارتمان
مشارکت در مراقبت از محله رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر با پلیس محلی ،مسئوالن شهرداری یا شرکت
بیمه خود تماس بگیرید.
برای کسب اطالعات بیشتر و اطالع از فرمها سایت  www.samverkanmotbrott.seرا بازدید کنید.

– افزایش ایمنی و کاهش جرم

نکته:
اگر به فعالیتی مجرمانه مشکوک هستید یا
مشاهده کردید ،مشاهدات خود را یادداشت
کنید ،سپس به وب سایت
 www.polisen.seبروید و آنچه
دیدید یا شنیدید را به پلیس بگویید.

اقدامات پیشگیرانه
•با قفلی تأییدشده درب جلو خانه خود را
محکم ببندید.
•نصب دستگاه ضدسرقت روی درب را مد
نظر قرار دهید.
•دقت کنید قفلها روی تمام پنجرهها و
درهای بالکن نصب شده باشد ،مخصوصا ً
اگر در طبقه همکف ،اول یا زیرشیروانی
زندگی میکنید.
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حداقل شرایط برای مراقبت از محله
 .1هوشیاری
هوشیار باشید .اگر فعالیت مشکوکی را
مالحظه کردید با شماره پلیس 114 14
تماس بگیرید یا برای گزارش جرمی در حال
وقوع با  112تماس بگیرید.
 .2وقتی محل را ترک میکنید
به همسایگانتان بگویید که به بیرون از خانه
میروید.
 .3اقالم گرانبها
اقالم گرانبها را در جای امن نگهداری کنید -
هیچ مکان امنی وجود ندارد که دزدان نتوانند
پیدا کنند.

آپارتمان و محله خود را با شرکت در طرح مراقبت از محله که در آن همگی
برای کاهش جرم و بینظمی همکاری میکنیم ،محله خود را امنتر کنید.

 .4اقدامات پیشگیرانه
اقدامات پیشگیرانه را مطالعه کنید و یاد
بگیرید.

•آیا صندوق پستی شما از طبقه کنار جعبه
پستی دیده میشود؟ صندوق پستی محکمی
را داخل درب نصب کنید .اگر صندوق
پستی داشته باشید ،این کار مانع دید دزدان
میشود یا از بازکردن درب با ابزار
صندوق پستی پیشگیری میکند.
•یک روکش قفل در داخل درب نصب کنید.
•کاالهای ارزشمند و اسناد هویتی مثل
پاسپورت خود را در گاو صندوقی دارای
گواهی نگهداری کنید.
•به کاالهای ارزشمند خود عالمت ایمنی بزنید.
این کار احتمال بازگشت کاالهای دزدیده شده
را بیشتر میکند و فروش کاالهای دزدی را
برای دزدان سختتر میکند.
•دستگاههای مکانیکی مؤثر را میتوان با
هشدار صوتی تکمیل کرد .این کار مدت
زمانی را که دزد میتواند در خانه شما
صرف کند کوتاه میکند و توجه همسایگان
را جلب میکند.
•چراغها را تنظیم کنید بصورت خودکار در
فواصل زمانی نامنظم و تنها وقتی بیرون
تاریک است ،روشن و خاموش شوند.
•با یک زمانسنج رادیویی را تنظیم کنید
روشن و خاموش شود تا سروصدا از
داخل شنیده شود.
•یک چراغ بیرون درب دارای حسگر
حرکت در نزدیکی درب ورودی و نیز کنار
دربهای بالکن مثالً در حیاط نصب کنید.
•کاالهای ارزشمند را در زیرشیروانی یا
زیرزمین خود نگهداری نکنید.

ساکنان آپارتمان چطور
میتوانند مراقبت از محله
را آغاز کنند؟
اگر قصد دارید برنامه مراقبت از محله را در
ساختمان خودتان ساماندهی کنید ،ابتدا با همسایگان
خود ارتباط برقرار کنید و بپرسید چه افرادی مایل
هستند .همچنین ،میتوانید از صاحبخانه یا هیئت
تعاونی مسکن خود بخواهید با سایر ساکنان ارتباط
برقرار کنند و تمایل آنها را ارزیابی کنند .مرحله
بعدی تماس با پلیس محلی برای برقراری مراقبت
از محله است .شخصی در ساختمان شما باید به
عنوان رابط پلیس و سایر ساکنان تعیین شود.
اگر در ملکی استیجاری زندگی میکنید باید
صاحبخانه در مراقبت از محله شرکت داشته باشد.
برای مثال ،ممکن است الرم باشد صاحبخانه شما
اقداماتی مثل ایمنسازی ملک در برابر دزدی ،نصب
چراغهای بیشتر در اطراف ساختمان یا ارائۀ عرصه
و اعیان برای نشستهای مراقبت از محله انجام دهد.
بعد از تماس با پلیس ،آنها ساکنان را به نشستی
اطالعاتی فرا میخوانند و آموزش ضروری را
ارائه خواهند کرد .مثالً نحوۀ کار مراقبت از محله
را یاد خواهید گرفت و متوجه خواهید شد برای
ارتقاء ایمنی و پیشگیری از جرم باید روی چه
مسائلی تمرکز کنید .سازمانهای دیگر مثل خدمات
آتشنشانی و امداد و نجات ،مالکان ،کسبوکارها
و شرکتهای بیمه نیز میتوانند در این آموزش
مشارکت کنند.

نکته:
در تعاونی مسکن ،شخص رابط ممکن
است عضو هیئتی باشد که پیشاپیش با
ساکنان مثالً از طریق ایمیل ،پیامک یا
برنامه در ارتباط است.

پلیس عالئم و برچسبهایی را از
انجمن پیشگیری از دزدی سوئد (SSF
 )Stöldskyddsföreningenبرای نمایش
روی دربها و پنجرهها سفارش خواهد داد تا
مشخص شود در ساختمان مراقبت از محله فعال
برقرار است.
این نشانهها و برچسبها مشخص میکنند که
ساکنان این ساختمان:
•در طرح مراقبت از محله و پیشگیری از جرم
آموزش دیدهاند.
•اقداماتی را برای پیشگیری از جرم انجام دادهاند.
•بسیار هوشیار هستند.
•اگر نیت مجرمانهای شناسایی شود ،میدانند چه
کار کنند.
با این حال ،نمایش عالئم مراقبت از محله برای
اثرگذاشتن مراقبت از محله کافی نیست .مهمترین
اساس موفقیت هوشیار بودن و همکاری فعاالنه
برای پیشگیری از جرم در ملک و محله است.

بیشتر بخوانید

برای کسب اطالعات بیشتر درباره
مراقبت از محله ،از ویدیوها و لینکهای
مفید و سایت
www.samverkanmotbrott.se

بازدید کنید

در صورت
وقوع حادثه
اگر نیت مجرمانهای شناسایی شود
اگر چیزی غیرعادی در ملک مالحظه کردید،
خیلی دقت کنید و هر چیزی را میبینید یادداشت
کنید ،برای مثال حضور فیزیکی هر گونه مورد
مشکوک یا شمارههای پالک وسایل نقلیه ناآشنا.
همچنین میتوانید با  114 14یا از طریق سایت
 www.polisen.seبه پلیس گزارش دهید.
خودتان را نشان دهد و سعی کنید ارتباط برقرار
کنید ،برای مثال با افراد غریبه مشکوک مکالمه
برقرار کنید .اگر مجرم باشند ،ممکن است وقتی
متوجه شوند که تحت نظر هستند از نیت خود
منصرف شوند.
اگر جرمی در حال وقوع است
اگر جرمی در حال وقوع است ،با  112پلیس
تماس بگیرید ،خود را به مرتکبان نشان دهید
و متوجه حضور فیزیکی آنها و هر چیزی که
مالحظه میکنید باشید .آنجا بمانید تا پلیس بیاید و
به شخص رابط و همسایگان خبر دهید .مستقیما ً
دخالت نکنید مگر اینکه بصورت قطعی از موفقیت
مطمئن باشید زیرا این کار شما را در معرض
خطر فیزیکی قرار میدهد.

ساکنان چطور میتوانند ساختمان را ایمن نگه دارند؟
همکاری شما و همسایگانتان و کمک در ایمن نگهداشتن
ساختمانتان حیاتی و مهم است .چند نکته کاربردی برای شما
در اینجا ارائه شده است.
•اگر قصد دارید به مدت کوتاهی بیرون بروید به همسایگان
خبر دهید (و همچنین اگر بیشتر از چند روز سفر خواهید
بود به رابط خود خبر دهید).
•اگر متوجه افراد غریبه در ساختمان شدید یا سروصداهای
مشکوکی شنیدید مؤدبانه مراقب باشید .با جرأت سؤاالت زیر
را بپرسید :آیا اینجا با کسی قرار دارید؟ آیا به تازگی به اینجا
نقل مکان کرده اید؟ فکر نمیکنم قبالً مالقات کرده باشیم.
•اجازه ندهید افراد غریبه به همراه شما به ساختمان وارد
یا از آن خارج شوند .درب ورودی را مثل درب آپارتمان
خودتان بدانید.
•اگر تاجر به آپارتمان شما خواهد آمد به همسایگان خبر دهید.
•از همسایهای بخواهید مراقب نامه های بیرون آمده از
صندوق پستی شما باشید یا آنها را محکم به داخل صندوق
فشار دهد.

مراقبت از محله برای
ساکنان آپارتمان
این بروشور درباره نحوۀ آغاز کردن و اجرای
مراقبت از محله ( )Grannsamverkanدر
آپارتمان و نحوۀ پیشگیری از جرم در داخل و
اطراف خانه خودتان اطالعاتی ارائه میکند.
هدف از طرح مراقبت از محله ،کاهش جذابیت
محله برای انجام فعالیتهای مجرمانه است .این
کار با افزایش نظارت توسط ساکنان محلی و
اطالع از نحوه محافظت از خانه خود و ترساندن
سارقان صورت میگیرد.

هدف مراقبت از محله کاهش جرم و افزایش
ایمنی در خانه و محله شما و در نهایت راحتی
و آرامش ذهنی بیشتر است .برای رسیدن به این
مهم ،ساکنان ساختمان همکاری ،پشتیبانی و به
یکدیگر کمک میکنند و همزمان بر اتفاقاتی که
در محله میافتد نظارت میکنند و ارتباط با پلیس
را حفظ میکنند .مراقبت از محله همچنین فرصتی
برای یادگیری بیشتر دربارۀ خطرات متعدد و نحوۀ
پیشگیری از آسیب و محافظت خانه خودتان در
برابر جرم است.

