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ﺑﮫ ﯾﻮﻧﮕﺒﯽھﺪ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ ،وﺟﻮد دارد.
در ﯾﻮﻧﮕﺒﯽھﺪ ﭘﺎرک ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد »ﮐﻠﯿﭙﺎن« وﺟﻮد دارد.
ﺑﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ و ﺑﻘﯿﮫ اھﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺎﯾﮫ دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ آﻧﮭﺎ ھﻢ در ﻋﻮض ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎﻏﭽﮫ اطﺮاف ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻣﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه وارد ﺷﺪن ﺑﮫ آن را ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﯿﺪن ﻣﯿﻮه از درﺧﺘﯽ ﮐﮫ
در ﺑﺎغ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار دارد ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
در ﺳﻮﯾﺪن ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن در ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺴﺘﮫ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﮫھﺎ ،رﺳﺘﻮرانھﺎ ،ﻣﻐﺎزهھﺎ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .در ﮐﻤﭗ ھﻢ ﺳﮕﺮت ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ از ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻻرم آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺼﺪا در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
در ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻌﻨﻮان ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺳﮓ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس را ﺑﺎ ﺳﮕﺶ دﯾﺪﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﮫ
ﺳﮓ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ و ﺳﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﮓھﺎ وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ زﺑﺎﻟﮫای دارﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭘﺮت ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ھﻤﯿﺸﮫ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ در داﺧﻞ و ﭼﮫ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ ،از
ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﮔﻠﻒ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺨﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﻞھﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و وارد آﻧﺠﺎ ﻧﺸﻮﯾﺪ .زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﮔﻠﻒ در ﺗﻤﺎم طﻮل ﺳﺎل ﺑﺎز ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﻧﺎوارد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮت و رﻓﺖ و آﻣﺪ
در ﯾﻮﻧﮕﺒﯽھﺪ ﺑﺲھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﮐﻠﯿﭙﺎن« ﻣﯽروﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﮫ »ھﻠﺴﯿﻨﮕﺒﻮری« و »ھﺴﻠﮫھﻮﻟﻢ«
ﺑﺮوﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺲ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه »اﺳﺘﮫھﺎگ« رﻓﺘﮫ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ رﯾﻞ ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺮوﯾﺪ.
در داﺧﻞ ﺑﺲ ،ﺻﺮف ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﻻﯾﺖ اﺳﮑﻮﻧﮫ ،ﺑﮫ اﺳﻢ ﮐﺎرت ﯾﻮﯾﻮ) ،(JoJo-kortﭘﻮل
ﺗﯿﮑﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ.
ﮐﺎرت ﯾﻮﯾﻮ را در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻠﯿﭙﺎن ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﻧﺰدﯾﮏ آن ،ﻣﺜﻼ ھﻠﺴﯿﻨﮕﺒﻮری ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ.
در داﺧﻞ ﻗﻄﺎر ﯾﺎ رﯾﻞ ،ﺗﯿﮑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮارﺷﺪن ،از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺮوش ﺗﯿﮑﺖ ،اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﻻﯾﺖ اﺳﮑﻮﻧﮫ» ،ﮐﺎرت ﯾﻮﯾﻮ« ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﮑﻮﻧﮫwww.skanetrafiken.seرا ﺑﮫ ﻟﺴﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺲ و رﯾﻞ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ.
ﻏﺮوبھﺎ و ﺷﺐھﺎ در ﺳﻮﯾﺪن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎه زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .از ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ھﺴﺘﯿﺪ از ﺑﺮﭼﺴﺐھﺎی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﮐﮫ رﻓﻠﮑﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ
از ﮐﻨﺎر ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺳﺮک ﯾﺎ ﺟﺎده ھﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﭘﯿﺎده رو ﺑﺎﺷﺪ ،از آﻧﺠﺎ راه ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن
در ﯾﻮﻧﮕﺒﯽھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه »ھﻤﺸﻮپ« و »ﻟﻨﺖﻣﺎﻧﻦ« ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺮون ﺳﻮﯾﺪن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﯾﻮﻧﮕﺒﯽھﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﯾﻮﻧﮕﺒﯽھﺪ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎن ﺗﺎزه ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﮐﻠﭽﮫ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ.
در آﻧﺠﺎ اﮔﺮ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮرو ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ آن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﻤﺸﻮپ،
ﺻﺮف اﺳﮑﻨﺎس ﯾﻮرو ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺮﯾﺪ ۱۰۰ ،ﯾﻮرو ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .آﻧﮭﺎ در وﻗﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻘﯿﮫ ﭘﻮل را ﺻﺮف ﺑﺎ ﮐﺮون ﺳﻮﯾﺪن ﭘﺲ
ﻣﯿﺪھﻨﺪ.

ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ زﯾﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺻﻒ طﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺸﮑﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺪﺗﯽ طﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد.
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎزﮐﺮدن ،ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺴﺘﮫھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.
ھﻤﮫ ﻗﺴﻢ دزدی و ﺳﺮﻗﺖ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮔﺰارش ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺲ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﭙﺎن ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺎﻻ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮوﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﺪن ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد در ﺻﻒ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﺒﺮ ﻧﻮﺑﺖ در ﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﻧﻤﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺒﺮ ﺷﻤﺎ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﺒﺮ ﻧﻮﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ در ﺻﻒ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ از طﺮف ﺻﻨﺪوق وارد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﮔﺮ ﺿﺮورت دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺘﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﮭﺎ را در ﮐﻠﯿﭙﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ.
در ﮐﻠﯿﭙﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﮐﻤﻮن ﮐﻠﯿﭙﺎن ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﺗﺪاوی
اﮔﺮ زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﺳﻦ دارﯾﺪ ،ﺣﻖ دارﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪن از ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل دارﯾﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و داﮐﺘﺮ دﻧﺪان ﻋﺎﺟﻞ دارﯾﺪ و آن ﻗﺴﻢ ﺗﺪاوی ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ.
در ﯾﻮﻧﮕﺒﯽھﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺻﺤﯽ و ﯾﮏ داﮐﺘﺮ دﻧﺪان وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﮐﺪام ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎده داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺧﺎطﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﻓﺮاد ﻣﺮﯾﺾ،
ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ دﯾﮕﺮی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﺎن از ﻗﺒﻞ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎﺟﻞ ﯾﺎ ﺟﺪی ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻼن ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪwww.1177.se:در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت
ﺻﺤﯽ ﺑﮫ ﻟﺴﺎن ھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد و ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﻮره ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻤﺒﺮ  ۱۱۷۷زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اطﻤﯿﻨﺎن و اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﮫ
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آرام و ﻣﻌﻘﻮل رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ رﻗﻢ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﺷﺪه اﺳﺖ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﭗ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اطﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﯾﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﮏ
اﻻرم آﺗﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪن دود ،ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد .از ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﮕﺮت ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎﻣﻮران اطﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ طﻠﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﺮ دﻓﻌﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﭗ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ وظﯿﻔﮫ اداره اطﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎﺟﻞ و ﺟﺪی ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ او را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ رﺳﺎﻧﺪه و ﺗﺪاوی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮫ او
داده ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﻨﻔﺮ دﯾﮕﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﯿﺲ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻤﺒﺮ ﺗﯿﻠﻔﻮن  ،۱۱۲ﻣﺮﮐﺰ آﻻرم ﯾﺎ ھﺸﺪار ،زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در ﻣﺮﮐﺰ آﻻرم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﮫ ﻟﺴﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﭗ زده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮف در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی اﺿﻄﺮاری ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ آﻻرم
زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺿﻄﺮاری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زﻧﮓ زدن ﺑﮫ ﻧﻤﺒﺮ  ۱۱٤۱٤ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺘﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.

در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ www.informationsverige.seﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﮫ و روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ ﺧﻮد در ﺳﻮﯾﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

