
 

 

 

 دانش آموزان، والدین و سرپرستان،

ع شما بدینوسیلھ حضور بیشتر پلیس در مسیرھای کلیدی مورد استفاده توسط دانش آموزان برای رفت و آمد بھ مدرسھ و اطراف آن مسیرھا را بھ اطال
 ما از تعدادی موارد دزدی در منطقھ مطلع شده ایم و برنامھ ای را برای نظارت پلیس با ھدف پیشگیری از تکرار این موارد اجرا می کنیم. می رسانم.  

ما محل شبا ارزیابی اطالعات ارائھ شده توسط قربانیان، شاھدین، مردم، و پلیس محلی، ما مامورینی را با یونیفورم و لباس شخصی در منطقھ اطراف 
است.  ما می دانیم کھ این روش » ایست و بازرسی«مستقر می نماییم.  در صورت وجود دلیل الزم، یکی از روشھایی کھ ممکن است استفاده شود 

 بدون خطا نیست، اما با استفاده از بھ روزترین اطالعات موجود بھ ما ماموریت و آگاھی داده می شود.

روز نگھداشتھ می شود) و مامورین بھ ھر فردی کھ مورد  28نھای روی لباس ضبط می شود (کھ بھ مدت توسط دوربی» ایست و بازرسی«ھر مورد 
را ارائھ می کنند کھ توضیح می دھد چرا آن فرد مورد بازرسی قرار گرفتھ است. ھمراه با مامورین  5090بازرسی قرار گرفتھ باشد یک نسخھ از فرم 

برای مشاھده راھنمای حقوق فرد جوان کھ توسط پلیس متوقف شده ھ با نشان روی شانھ قابل شناسایی ھستند. ناظرینی نیز در حال گشت خواھند بود ک
 rights-your-search-and-stop-to-powers-https://www.gov.uk/police - بھ اینجا مراجعھ کنید

ھر  ما ھمچنین با مامورین مدارس بھ طور نزدیک کار می کنیم و با کمال میل حاضریم بھ مدرسھ سر زده و با نوجوانان درباره اقدامات پلیس یا
را بررسی می کنیم تا بھ نوجوانان آگاھی دھیم این اقدام چیست و » ایست و بازرسی«یل باشند صحبت کنیم.  ما ھمچنین سناریوھای موضوعی کھ ما

ی شود.  اگر مورد بازرسی قرار گرفتند، از مامور پلیس چھ انتظاری داشتھ باشند.  ما یک طرح عالی دانشجویی پلیس داریم کھ در منطقھ شما اجرا م
volunteer-https://www.met.police.uk/car/careers/met/police-  -قمند ھستید، لطفاً بھ این لینک سر بزنید اگر عال

leader/apply-cadet-police-roles/volunteer/ 

س ما از شما خواھش می کنیم کھ حتماً در صورت داشتن ھر اطالعاتی درباره آنھایی کھ ممکن است در ارتکاب دزدی دست داشتھ باشند با ما تما
(جزئیات زیر را ببینید) یا از طریق آدرس  Crimestoppersبگیرید.  اطالعات را می توان بھ صورت مستقیم بھ مامور مدرسھ، از طریق سایت 

 تماس بگیرید. 101ل کھ آن ھم در زیر موجود است منتقل کرد.  یا اینکھ اگر شرایط اضطراری وجود ندارد، با پلیس با شماره ایمی

باشد موقعیت مکانی دقیق و جھتی  تماس بگیرید.  اطالعات کلیدی کھ مفید می 999اگر فرزند شما قربانی دزدی شد، لطفاً در اولین فرصت ممکن با 
مظنون بھ آن سمت دوید.  توصیف مظنون (مظنونین) یا بھ عبارتی سن، قد، مو، لھجھ، جنسیت، ظاھر.  بھ عالوه، اطالعاتی مانند اینکھ است کھ فرد 

ھر ویژگی مشخص، مانند پس زمینھ  -آیا فرد مظنون سوار بر اسکوتر الکتریکی یا دوچرخھ و غیره بوده است.  اطالعاتی درباره موارد دزدیده شده 
قرار وسیلھ الکترونیکی در حالت غیرفعال.  ھمچنین برای ما اھمیت دارد کھ بدانیم آیا سالحی نیز دیده شده است، برای ترساندن مورد استفاده  صفحھ

 گرفتھ است، یا با آن تھدید انجام شده است.

برنامھ اقدامات پلیس اثری تقریباً فوری داشتھ است و  ما قصد نداریم کسی را بترسانیم یا دستپاچھ کنیم؛ اگرچھ چندین مورد دزدی صورت گرفتھ است،
 تعداد موارد بھ میزان زیادی کاھش یافتھ است.  

 الزم می دانم توضیح دھم ما چرا اینجا ھستیم و اینکھ ھدف ما کھ بھبود امنیت برای ھمگان است درک شود.

 رید،اگر ھر نگرانی دارید، لطفاً با من از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگی

   بازرس امیلی دیکینسون  

 گروه حمایتی منطقھ ای 
 MetTaskforce@کارگروه ویژه پلیس متروپولیتن 
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