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ستاسې په ګاونډ کې
موږ په ګډه امنیت ښه
کولی شو

تاسې غواړۍچې په خپل ګاونډ کې په امنیت
ښه کولو کې مرسته وکړۍ؟
رضاکار منتظم جوړ شئ او د ګاونډ په څارنه
کې کار وکړئ!

د یوه رضاکار متظم په توګه به تاسې د خپلې استوګنې د سیمې
په پرمختګ کې همکاري کوۍ .د ملکیت د څښتنانو ،پولیسو،
ښاروالۍ او هغه کسانو رسه چې ستاسې په سیمه کې وظیفه
تررسه کوي ،په ګډه تاسې به د داسې امنیتي وضعیتونو په
جوړولو کې مرسته کوۍ چې د جرم مخنیوی کوي او منیتي
وضعیت ښه کوي.
په ګاونډ څارنه کې کوم فعالیتونه تررسه کیږي؟

ګاونډ څارنه دې ته ویل کیږي چې خپل ګاونډیان وپيژندل يش او د نورو خلکو
رسه رسه د ملکیت د څښتنانو ،پولیسو او ښاروالۍ رسه همکاري وکړل يش چې
په خپل ګاونډ کې د جرم او ناخوندیتوب د مخنیوي هڅه وکړل يش .په ګډه،
خلک له یو بل رسه مرسته کوي چې د یو بل په کورونو او عامه ځایونو نظر
سايت ،لکه د ننوتلو الرې ،د لوبې ځایونه او ګیراج/د پارکنګ ځایونه.

د ګاونډ څارنې ګټې

په ښه توګه په خپل ګاونډ په نظر ساتلو رسه
• ستاسې د استوګنې په سیمه کې جرم کمیږي
• له یو بل رسه په کور ساتنه او نورو برخو کې مرسته او همکاري کیږي
• هغه کسان چې ستاسې په سیمه کې کار کوي یا وسیږي ،د هغوی
امنیت او خیر ښیګړه یقیني کیږي
• د اوسیدونکیو او نورو عالقه لرونکي خواو ترمنځ باور زیاتیږي
په اپارمتان بالکونو کې د ګاونډ څارنې د سکیمونو په برخه کې سویډين څیړنې
ښیي چې د دغه سیکم د کارونو له کبله په ورځني او عادي جرمونو کې شاوخوا
په دریو کې یوه برخه کمی راغلی دی.

د منتظم په توګه ستاسې کار

د منتظم په توګه ستاسې مسؤلیت د پام وړ دی او په دې یقیني کولو کې
مرسته کول دي چې ستاسې په ګاونډ کې ګاونډ څارنه په ښه توګه تررسه کیږي.
په دې کې الندې کارونه شامل دي:
• د ګاونډیانو او د لومړي منتظم ترمنځ مشورې او نظر ترالسه کول او
وړاندې کول
• اوسیدونکیو ته د ګاونډ څارنې په اړه معلومات وړاندې کول چې په
دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو وختونو کې دغه
سیمې ته په کډه راغيل
• په ځانګړي فعالیتونو کې برخه اخیستل ،لکه د کوڅو نښې لګول او د
کړکۍ/دروازې سټیکرې ورکول
• د ګاونډ څارنې د روزنې په کورس کې ګډون کول چې په دې کې د نورو
موضوعاتو رسه دا هم شامل وي چې د غال او جرمونو مخنیوی څنګه
کیدی يش
• په خپله سیمه کې د ګاونډ څارنې لپاره ژمنه کول.
د ګڼو اپارمتانونو په ودانیو کې به غوره دا وي چې د زینې د یوې الرې لپاره یو
یا دوه منتظمین وټاکل يش .د منتظم په توګه ،ستاسې د زینې د الرې اپارمتانونه
به ستاسې مهم مسؤلیت وي .د زینې په هره الر کې به د زینې مرکې تررسه
کیږي او په دغه ځای کې به تاسې د امنیت او خیر ښیګړې په اړه د بحث کولو
لپاره د نورو اوسیدونکیو رسه لیدنه کوۍ.
تاسې په ګاونډ کې د تحریک او ژمنې د پیدا کولو په برخه کې هم مرسته کولی
شۍ .د دې معنی دا نه ده چې تاسې د جرم د مخنیوي پروګرامونه جوړ کړۍ،
خو مهمه خربه دا ده چې د خپلې سیمې په ټولنه کې د مثبت شعور د تقویه
کولو لپاره تاسې خپل رول ولوبوۍ.

د منتظم په توګه مرسته ترالسه کول

د منتظم په توګه به د ګڼ شمیر موسسو چارواکي له تاسې رسه مرسته کوي.
تاسې د سکیم د نورو غړیو  ،او په هر څه لپاسه ،د لومړي منتظم څخه د
مرستې او معلوماتو ترالسه کولو هیله لرلی شۍ.
ستاسې د سیمې منتظم د لومړي منتظم یا نورو هغه کسانو رسه هم لیدنه
کولی يش چې د څارنې په سکیم کې شامل دي او له هغوی رسه به په عمومي
موضوعاتو بحث کوي.

موسسه:

لومړی منتظم او د همکارۍ سیمه ییزه ډله
لومړی منتظم د کار د برابرولو او تنظیمولو او د دې یقیني کولو چې دغه کار
په عميل توګه تطبیق يش ،مسؤل وي .دا تن د اوسیدونکیو او د همکارۍ د ډلې
ترمنځ معلومات هم رسوي .ښایي د همکارۍ سیمه ییزه ډله هم وي چې د
لومړي منتظم رسه د فعالیتونو پالنونه جوړي او هغه تطبیقوي.
منتظمین
منتظمین د لومړي منتظم او هغه اوسیدونکیو ترمنځ معلومات رسوي چې په
ځانګړي زینه کې اوسیږي .په هره زینه کې به یو یا دوه تنه مناسب وي.

د همکارۍ ډله
د همکارۍاو ملګرتیا ډله د پالیسۍ ،رسچینو ،د کار د تعقیب او دا چې کار
څنګه پرمختګ کوي ،مسؤلیت پرغاړه اخيل .په دغه ډله کې د ملکیت څښتنان،
د کرایه دارو اتحادیه ،پولیس ،ښاروايل او نور کسان شامل وي.

لومړی منتظم
د همکارۍ ډله

منظمین
د همکارۍ سیمه ییزه ډله

د ګاونډ څارنې په اړه نور معلومات
)( – Brottsförebyggande rådet (Bråد جرم د مخنیوي ميل شورا)

د دې منت اساس په دې موضوع دی ( Grannsamverkan i flerfamiljshus - en guideد زیاتو پوړونو په اپارمتانونو کې د ګاونډ څارنې الرښود) .د Brå’s
په ویب پاڼه تاسې په دې اړه نور معلومات ترالسه کولی شۍ چې د اپارمتان په ودانیو کې تاسې د ګاونډ څارنې کار څنګه کولی شۍ ،همدا ډول د بیالبیل
سیمه ییز ګاونډ څارنې د سیکمونو په اړه معلومات ترالسه کولی شۍ او دا به ستاسې په علم کې دا اضافه وکړي چې دغه څیړنه څه څرګندوي.
www.bra.se/grannsamverkan

د جرم خالف مرسته

په ميل کچه ،دا اداره ( Samverkan mot brottد جرم خالف مرسته) د ګاونډ څارنې په مفکورې رسه په شعور او
پوهه کې اضافه کوي ،عمومي الرښوونې وړاندې کوي او د روزنې او معلوماتو مواد وړاندې کوي.
دا داره چې  Samverkan mot brottجوړوي ،په دې کې پولیسBra، ،
 )Sveriges Kommuner och Landsting (SKLاو  SSFچې ( مخکې Stöldskyddsföreningen
نومیده) ،او همدارنګه د بیمې رشکتونه ،د ملکیت څښتنان او د استوګنځی اتحادیې شاملې دي.
www.samverkanmotbrott.se

تاسې منتظم جوړیدل غواړۍ؟

د نورو معلوماتو لپاره د ګاونډ څارنې د اړوند تن رسه متاس ونیسئ:

Skriv in era kontaktuppgifter här.
Lägg in er logotyp under era kontaktuppgifter eller till höger genom att lägga till bild.
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