
 

 

 

 الطالب األعزاء، اآلباء واألمھات وأولیاء األمور،

د من عملیات أكتب إلیكم إلبالغكم بتواجد متزاید للشرطة في و حول الطرق الرئیسیة التي یستخدمھا الطالب للسفر من وإلى المدرسة.  نحن على علم بعد
من خالل تحلیل المعلومات االستخباراتیة المقدمة من الضحایا والشھود وأفراد السطو في المنطقة وقمنا بتنفیذ خطة للشرطة تھدف إلى منع حدوثھا.  

ستخدامھا ھو 'اإلیقاف الشرطة العامة والمحلیة ، سننتشر في المنطقة المحلیة بالزي الرسمي الكامل ولكن بالمالبس المدنیة أیًضا.  أحد األسالیب التي یمكن ا
ود األسباب.  نحن ندرك أن ھذا التكتیك لیس معصوًما عن الخطأ ولكن سیتم تكلیفنا وإطالعنا باستخدام في حالة وج’ Stop and Search -والتفتیش 

 أحدث المعلومات واالستخبارات المتاحة.

ًما) یو 28(یتم االحتفاظ بھذا لمدة  Body Worn Video -" على کامیرات فیدیو ملبوسة علی الجسم Stop and Searchسیتم تسجیل أي استخدام لـ "
، وھو نموذج یوضح سبب تفتیش الشخص. سیكون ھناك مشرفون في دوریة مع الضباط  5090وسیقدم الضباط ألي شخص یتم تفتیشھ نسخة من النموذج 

 - على للحصول على دلیل لحقوق الشاب عندما یتم إیقافھ من قبل الشرطة ، یرجى االطالعویمكن التعرف علیھم من خالل عالمات الرتب على أكتافھم. 
tsrigh-your-search-and-stop-to-powers-https://www.gov.uk/police 

ي نظرة نعمل أیًضا بشكل وثیق مع مسؤولي المدارس المحلیین ویسعدنا زیارة أي شاب والتحدث معھ حول الشرطة وأیة مواضیع یرغبون فیھا.  كما نلق
شھم.  لدینا مخطط على سیناریوھات "اإلیقاف والتفتیش" لتزوید الشباب بالوعي بما ھو ھذا في الواقع وما یجب أن یتوقعوه من ضباط الشرطة إذا تم تفتی

كبیر یعمل في منطقتك.  إذا كنت مھتًما ، فیرجى اتباع ھذا الرابط  Police Cadet Schemeكادیت الشرطة 
-  leader/apply-cadet-police-roles/volunteer-volunteer-ce.uk/car/careers/met/policehttps://www.met.poli/ 

ر المعلومات نود أن نشجعك على االتصال بنا إذا كان لدیك أیة معلومات تتعلق بأولئك الذین قد یكونون متورطین في ارتكاب عملیات السطو.  یمكن تمری
(التفاصیل أدناه) أو عبر عنوان البرید اإللكتروني أدناه أیًضا.  أو بدالً من ذلك ، اتصل  Crimestoppers مباشرة إلى مسؤول المدارس ، على برنامج

 إذا لم تكن حالة طوارئ. 101بالشرطة على الرقم 

قیق ، واالتجاه الذي ركض في أقرب وقت ممكن.  المعلومات األساسیة المفیدة ، ھي الموقع الد 999إذا كان طفلك ضحیة للسطو ، یرجى االتصال بالرقم 
ات مثل ما إذا كانوا فیھ المشتبھ بھم.  وصف المشتبھ بھ (المشتبھ بھم) أي؛ العمر ، الطول ، الشعر ، اللكنة ، الجنس ، المظھر.  باإلضافة إلى ذلك ، معلوم

 screenأیة میزات ممیزة مثل شاشة التوقف  -وما إلى ذلك.  معلومات حول الممتلكات المسروقة  pushbikeأو دراجة دفع  Escooterعلى سکوتر 
saver.من المھم أیًضا أن نعرف ما إذا كان قد تم رؤیة أیة أسلحة أو ما إذا تم التھدید بھا  . 

 كبیر.  ل ال نرید إثارة الذعر أو تخویف أي شخص ، على الرغم من حدوث عملیات سرقة ، فقد حققت خطتنا الشرطیة نتائج شبھ فوریة وانخفض العدد بشك

 أشعر أنھ من المھم شرح سبب وجودنا ھنا وفھم ھدفنا ، وھو تحسین السالمة للجمیع.

 ال تتردد في االتصال بي على عنوان البرید اإللكتروني أدناه إذا كان لدیك أي مخاوف ،

   المفتشة إیما دیكنسون   

 مجموعة الدعم اإلقلیمي 
 فرقة شرطة العاصمة
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