
 ترجمة من السويدية

 

 الثانوية في سودرتاليه الدراسة الحصول على شهادة
 

تتضمن المعلومات في هذا اإلعالن، كيفية التخطيط من أجل الركوب على ظهر الشاحنات بشكل آمن، وذلك في يوم اإلحتفال بأخذ 

 .الشهادة العليا لمرحلة الدراسة الثانوية

 

أخذ الشهادة كل عام إال أن  ام الخاص من طرف شرطة سودرتاليه بخصوص احتفاالتهناك أسباب كثيرة تكمن خلف هذا اإلسه

 أبرزها يبقى الحرص على بقاء االحتفاالت آمنة.

 
 حفلة التخرج –الحفالت والعنف 

ية/الليالي تقريراً أشار إلى ارتفاع كبير في عدد جرائم العنف المبلغ عنها  ذات االرتباط المباشر باألمس 2007أطلقت الشرطة عام 

عبر األعمال  ، في المقام األولهذا المنحى كبحتتحمل مسئولية التي يحتفل فيها الطالب خالل فصل الربيع. فجرى تكوين مجموعة 

 والشركات التي تنظم الحفالت وبالتعاون مع كل منهما. بحق الباراتالوقائية 

 
 االحتفال على ظهر الشاحنات

ايو/أيار ويونيو/حزيران ويشمل االحتفال التنقل داخل وسط المدينة على ظهر شاحنة. الوضع يأخذ الكثيرون الشهادة في شهري م

وأي اختالل طفيف يؤدي إلى مشاكل جمة لها أثرها على إمكانية التنقل والسالمة المرورية. كما  المروري في سودرتاليه متوتر

واألشخاص الموجودين بالمدينة. كما قد يتسبب ركوب ظهر  يتسبب ركوب ظهر الشاحنات في إزعاج المقيمين بالمنطقة والمارين

 الشاحنات تعرض الطالب ألذى جسيم.

 
 اإلجراءات:

 حصول أصحاب البارات على وجهات نظر الشرطة. •

 اتصال الشرطة بالمدارس خالل الربيع. •

 .زيارة الشرطة لكل مكان تجري به حفلة تخرج •

 
 أدت اإلجراءات إلى:

 والطالب وأصحاب البارات وحراس األمن. تحسن التواصل بين الشرطة •

 اإلسهام في تحسين التنسيق بين شتى الجهات. •

 واإلصابات الناجمة عن ركوب ظهر الشاحنات. تخرجال تراجع العنف الجاري على هامش حفالت •

 

 ال تود الشرطة إفساد الحفل!

قد  الربيعية فمن المؤكد أن العنف آخر ما تخرجال عندما تنعقد حفالتببعضهما البعض لألسف.  مرتبطانوجهان االحتفال والعنف 

االحتفال والعنف مرتبطان  ه يومياً. إنها حقيقة غير سارة، ولكنهالشرطة،  فإنه أمر نواج نحنولكن بالنسبة لنا، يخطر ببالكم،

ً التفكير يرجىببعضهما، لذا  لألسف  سعيدة. حفلة تخرجتمتاع بواالس وذلك لتفادي األخطاء،بعض األمور البسيطة ل والتخطيط مسبقا

 



 ]تتمة:[

 
 إفساد االحتفالتجنب 

 

لستم من يقرر! ال يعني استئجاركم للبار أنكم من يقرر. فالموظفون مطالبون بأن يسود االنضباط وبعدم وجود من تبرز  •

 عليه الثمالة.

 خول، حتى وإن كنتم قد اشتريتم تذاكر.احتفال مبدئي؟ إن احتفلتم مبدئياً وبرزت عليكم الثمالة فعلى الموظفين منعكم من الد •

 عاماً. 18بدون هوية شخصية؟على الموظفين منعك من الدخول، حتى وإن كنت فعلياً أكبر من  •

 ال تستخدم التاكسي غير القانوني! •

هوية مزورة؟ استعارة هوية صديقك أو أخيك/أختك من أجل ارتياد البارات جريمة تُعاقب عليها وقد تكون عقوبتها  •

 ن. وهي أمر يظهر في السجل الجنائي لثالث سنوات على األقل.السج

في ه طردكم إن أزعجتم اآلخرين أو كنتم ثملين للغاية. ومن حقه أيضاً ل عمل حارس األمن هو فرض االنضباط. ويحق •

الخلل ذلك. تعرضكم ومقاومتكم  لحارس األمن يضعكم في مأزق  هذه األحيان تفتيشكم بحثاً عن السالح أو ما شابهه

 بالقانون .

استعن بحراس األمن أو الموظفين إن الحظتم تغيراً في السلوك لدى رفاق صفكم. أنتم أدرى بهم ويمكنكم التحذير في  •

 وقت مبكر إن كان الشجار وشيكاً.

 عتن بأصدقائكال رفقة لهم. إممن  البار بمفردهم أكثر عرضة للتحرش، ال تتركواً أحداً بمفرده! األشخاص الذين يغادرون •

 وصلوهم إلى البيت.المساعدة ب تصل بوالديهم واطلب منهموإ

 
 هايجب معاينة جميع ظهور الشاحنات قبل انطالق

عند محطة  بموقف السيارات الكبير 12:00و  11:00بين الساعة  حزيران، 09أي بتاريخ  تُجرى المعاينة في صباح يوم االحتفال

  .في مركز المدينة اتالقطار

 

 ة بالوقت المحدد له بعد استالم جميع الطلبات.ر المسئول عن الشاحنيُخب

 

 ها قبل انطالقها.تالشاحنة إن لم يجر اإلبالغ عنها ومعاين بقيادة حللعلم،  اليسم

 

 بحسب التعليمات المحلية. ال يُسمح تعاطي الخمور في المرفقات واألماكن العامة، 

 

 فة أماكن حظر تعاطي الخمور.لية معرومسئو يتحمل المسئول عن الشاحنة

 

 ستطبق الشرطة التعليمات المحلية الخاصة بحظر تعاطي الخمور.

 
 ستعدادات لركوب ظهر الشاحناتاإل

 سنتيمتر وأن يتحمل الكثير من الثِقل.  101يجب وجود حاجز حماية، على أال يقل ارتفاعه عن  •

 يجب تثبيت المقاعد تثبيتاً محكماً. •

 م عدد أكبر من المسموح به على متن الشاحنة.يجب مراعاة عدم ازدحا •

 .الجسوريجب التخطيط للطريق الذين ستسلكه العربة والتنبه ألي عراقيل بالطريق، مثل األنفاق و •

 عاماً وأن يكون حائزاً للرخصة المطلوبة لمدة ال تقل عن عامين. 21يجب أن يكون عمر السائق  •

 الوصلة جيداً. يجب على سائقي الجرارات ذات المقطورة تفقد •

 رخصة قيادة من فئة ب. ته علىحياز تكفي، إذ يجب على السائقرخصة قيادة الجرارات ال  •

 

 
 سير الشاحنة رحلةخالل 

 المسافات القصيرة مسموح بها. •

 يمنع إلقاء أي شيء من الشاحنات. •

 ر فيها عن الجعة الخفيفة.تزيد نسبة الخمو التي مشروباتالعاماً بتناول الخمور أو حمل  20ال يسمح لمن هم دون  •

 بعض األماكن تخضع لحظر تعاطي الخمور حسب التعليمات المحلية. •

 كم/الساعة. 20م بالسرعة المسموحة، أقصاها لتزااإل •

 كم/الساعة. 70يُسمح بقيادة الشاحنات ذات الظهر على الطرق ذات السرعة القصوى  •



على تواصل مع و ،تناول الخمرلم يوعاماً*  25عمره  شاحنة يتجاوزيجب وجود على األقل مشرف واحد على ظهر ال •

 طيلة الرحلة. السائق

 فقد وقعت حوادث عند تجمع الكل بناحية واحدة على ظهر الشاحنة مما أدى إلى انقالبها. انتبهوا إلى كيفية وقوفكم، •

 
 لإلتصـال وتقديم الطلبات

 

 ي:التلإلى العنوان ا 2020 آيـار 04حتى  بموعد أقصاه تقدم الطلبات

Södertälje kommun 

SBK/Stadsmiljö 

ninos.jacobsson@sodertalje.se 

151 89 Södertälje 

 

 ninos.jacobsson@sodertalje.seأو إرساله على البريد اإللكتروني: 

 

 .www.sodertalje.se/studenten تستطيع الحصول على اإلستمارة عن طريق الموقع التالي:

 

 لدى المعاينة. زها اخرى على متن الشاحنة من أجل إبرفي نسختين، تُرسل إحداهما ويُحتفظ باأل يجب تحرير الطلب

 

 تقييدات
 هي: التي ال تخضع لتقييدات على الشاحنات ذات الظهر سودرتاليهطرق وسط 

 
 

، و www.transportstyrelsen.seبوسعكم قراءة المزيد على موقعي: 

www.sodertalje.se/studenten. 

 

 سودرتاليه. مدارس في التنسيق مع إتحاد الطلبةبم اإلتفاق على هذه المعلومات ت  •

 

فسه تحت قيد الجزاء والمسؤولية المعلومات يضع ن يخل في تطبيق هذهمالحظة: كل من 

 القضائية، والحجز على الشاحنة بحيث اليمكنها التجول أو متابعة السير.

 

 متمنين لكم احتفاالً طيباً!
 

www.polisen.se 11414، رقم الطوارئ. 
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