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شعارنا كرنفال مع الناس المنفتحة وإلمسامحھ  والسعیده

 الذین لدیھم القلب في المكان الصحیح.
 أن 

 
 بون كعاصمھ سابقھ ومدینة دولیة ولدیھا شعب واحد من جمیع الدول وھكذا نحن نرید 

. احتفال مع القلب والعقل  نحافظ  علیھا في الموسم الخامس كرنفال
نحن شرطتكم  كما  نرافقكم في الشوارع كذلك في شبكة اإلنترنت حیث نقدم لكم النصح 

نحن في خدمتكم في كل األیام. والمشورة في عدة لغات. 

 وفي حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم 110



الكرنفال ھو متعة واستمتاع . الكرنفال ھو تقلید 
الناسھو احترام الكرنفال 

ویاخذ الناس أدوار  حیث یلبس الناس لباس خاص في الكرنفال 
 .على السیاسیین و المشاھیر وارباب العمل  للتندر  مختلفة 

حیث یقوم الناس  . ھذا تعبیر عن الفرح ولیس للسخریة
في خالل ھذه . والمطاعم باالحتفال في المنازل وفي الشوارع 

تكون األیام لیس سھال الحصول على مكان في المطاعم حیث 
وتكون مسؤولیة .األماكن ممتلئة بالناس في كل األوقات میع 

بالدخول  الجدد  المطعم سالمة الزبائن والسماح للزبائن احب 
.في حالة وجود أماكن لھم فقط 

110حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم في 



.فقطالقبلة لألصدقاء . اللمس ممنوع 
تعني الرفضال 

دورا زاھیة وملونھ وتاخذ  في ایام الكرنفال الناس تلبس مالبس  
یغنون  واألصدقاء والغرباء  النساء والرجال . آخر

معا وھذا أمر طبیعي ومقبول في ھذه األیام  ویرقصون 
الى  ویتطلب الثقة ولیس لھذا معنى عمیق وكذلك لیس دعوة 

. الشخصي التقرب 
.ویجب احترامھ  تعني الرفض ال 

110االتصال على رقم  یرجى  الطوارئ في حالة 



وآلتصویر ربما المشاھدة مسموحھ  
اما المس فھو من المحرمات  

یكون المشاركھو احتفال جماعي ومن المھم أن الكرنفال 
التعامل إذا في ویحترم اآلخرین وعدم استخدام القوة  مھذبا  

الرفض ال یعني .كان الشخص االخر ال یرید یجیب االحترام 
االنتباه عند التصویر حیث ال یرغب كل شخص في ویجب 

. اإلذنلذلك یرجى طلب التصویر 
 110قي رقم  حالة الطوارئ یرجى االتصال  في  



سیئة من دون مفاجاة كرنفال 
تمایل  أرقص  المفاجئات السیئة  أجل تجنب من 

الشخصیة   اضحك مع االنتباه إلى ممتلكاتك 
في الكرنفال أنھ لیس من السھل التمیز إذا كان  خصوصا 

إذا كان .جزء من الكرنفال او من اجل السرقة  التمایل 
یكون ضحیة سھلھ الى  مخمورا  الشخص في حالة السكر أو 

في جیوب مالبس  لذلك یفضل وضع النقود . اللصوص 
وتمایل مع  في حالة الشك أرقص .مغلقة قریبھ من الجسم 

.بھمترك مسافة كافیة من األشخاص المشكوك 
110وفي حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم   



 الوقت المناسب للصوص  موكب الكرنفال  

وخاصة في المناطق الریفیة حیث أن المشاركة في موكب 
تكون البیوت خالیھ من  الكرنفال البد منھ لكل الناس حیث 

حمایة لذلك علیك .ویستغل اللصوص ھذه الفرصة .الناس 
ار لالستفس. بآخذ االحتیاطات الالزمة لحمایة المنزلممتلكاتك 

الوقائیة كذلك  في الحمایھ   في قسم الشرطة خبراء یوجد 
منزلك في حالھ من الجیران االنتباه على یمكنك الطلب 

. الغیاب
 110في حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم  



مفتوحةاشرب ولكن تبقى عیونك   
موجودین اللصوص دائما أن حیث 

مھمھ   مما یسھل بالناس المحتشدة االماكن إلنشالین یرتادون  
وسرقة المحفظة او   بالناسالجسدي بااالنخراط السرقة 
حمل األشیاء الثمینة تحذیر . كبیرةالمحمول بسرعة    الھاتف

 الید والخصر او حقاءب لمالبسك یكون في الجیوب الداخلیة 
باء أبقى بعیدا عن الغر . فرصة ال تعطني إلنشالین . المغلقة 

.وھذا ھو الحس السلیم
110في حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم  



المخدرة  النقط  

احذر أن توضع في كاسك أبقى حذرا حتى وانت في حالة 
 اشرب فقط من الزجاجة التي فتحتھا بنفسك. معنویة عالیة 

یعطیك االمان بأن ال احد قد وضع مادة تراقبھا ھذا وكذلك 
لیس الحذر فقط من المواد  تحذیر . غیر مرغوب فیھا

الكیمیائیة ولكن أیضا كثرة استھالك الكحول ھو السبب 
أعرف حدك وقدرتك . الرئیسي في معظم الجرائم الجنسیة 

األصدقاء یساعدون بعضھم البعض  . في استھالك الكحول 
.مشوشة التفكیر وفي رفقة رجال  إحذر عندما تكون امراه 

 110في حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم  



مخالفاتكرنفال بدون  
وتغني وتساعد اآلخرین المرحین ترقص الناس  

في الكرنفال كثیر من الناس تشرب الكحول وبعضھم یشرب 
اكثر من ما یتحمل ویكون عرضة للخطر وفقدان السیطرة 
. لوحدھم لذلك یجب مساعدة اآلخرین وعدم تركھم .والتحكم 

110یرجى االتصال على رقم  حالة الطوارئ في 



ال كحول لألطفال والمراھقین  

المساعده على المرح عند العدید من  االمور  من  یعتبر الكحول .
الشباب حتى الكمیات الصغیرة لدیھا القدرة على تحفیز 

الخوف االكتراث لألمور الى عدم المزاج مما یؤدي 
علي التواصل مع الناس اكبر  كذلك تصبح القدرة  .الممنوعة

حالة اإلنسان من  زیادة استھالك الكحول یغیر في . وأسرع
إلى التسمم كذلك یؤدي . الى حالة العنف والعدوان الفرح 
.وإضطراب الوعي الحاد 

 110 االتصال على رقم  یرجى  حالة الطوارئ في  



ال تشرب فوق طاقتك كأس اخر  

ومقبول  رفاھیة الحیاة وھو متوفر بشكل دائم  الكحول من 
حدھم في الشرب من  اجتماعیا ولكن معظم الناس ال یعرفون 

كأس  تشرب فوق طاقتك ال .في المشاكل  ما یؤدي إلى الوقوع 
.نذھب معا نحتفل معا نعود معا . آخر

110في حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم   



معنا اشرب كاس  
 ال تقود تحت تأثیر الكحول ولكن 

تؤثر على اإلدراك والقدرة  حتى الكمیات القلیلھ من الكحول 
على  حتى لو شعرت إنك ال تزال قادر .على االستجابة

كون ی یجب االستفادة باستخدام وسائل النقل العام حیث  القیادة 
وقطارات  زیادة في جمیع وسائل النقل العام من باصات 

لمدة  بطاقة مخصصة  یتم توفیر  خالل مدة المھرجان وكذلك 
الى أصدقائك بان  ال تسمح . ست ایام و ھي مدة الكرنفال 

یقود السیارة وھم تحت تأثیر الكحول .
110في حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم    



الشجاعة  
للخطرمساعدة اآلخرین دون تعریض نفسك  

في أوقات الكرنفال كثیر من الناس تسافر ولكن لیس كل الناس   
وھناك بعض .بعضھم یكون في حالة سكر   لطفاء حیث أن 

ھناك عنف أو  إذا كان   الحوادث تحصل في أماكن التجمعات 
حادث أو أي حالة طارئة یرجى التقید في الخمس نصائح التالیة 

الخطراآلخرین دون تعریض نفسك الى لمساعدة 
من اآلخرین المساعدة المباشرة أطلب  

 110واالتصال على رقم  المساعدة في الحاالت الطارئة تنظیم 
االعتناء في الضحایا  

كشاھد تكون على استعداد -باھتمام للتعرف على المجرم النظر 
110في حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم   



كل إمرأة یجب أن تدافع عن نفسھا  

في حالة االعتداء الجنسي یمكن للمرأة أن تقاوم بكل شجاعة 
إذا تطلب األمر یمكن . حتى تجبر الجاني على االستسالم 

فیھ استھداف  ضد الجاني بما    المناسبأن تستخدم العنف 
. الساقینوالركل على  وجھھ 

محاولة االبتعاد عن استخدام األدوات الفعالة للدفاع عن  
النفس مثل استخدام جھاز رش الغازات المسیلة للدموع ما 

مدرب على استخدامھا حیث یمكن أن تأخذ  یكون لم 
كذلك غالبا ما تكون غیر متاحة . وتستخدم ضدك  منك 

. بسھولة
110في حالة الطوارئ ارجو االتصال على رقم 



معيلیس  
لغة الجسم و تعبیرات الوجھ استخدام 

والصوت  واإلیماءات 
 إذا تعرضت للتحرش جسدیا أو لفضیا یجب أثاره االنتباه من خالل

ھوصدیق الصوت العالي كذلك عدم إعطاء انطباع بأن المھاجم 
بلغة واضحة مع الثقة بالنفس الكالم .بالعالقةخالف  وھناك 

 مسافة  مع وضع الیدین للحفاظ على ترك   الجانيوجھ والنظرفي 
.تعلیمات واضحة و قصیرة بالتوقف وأعطاء .  الجانيبینك وبین 

والطلب منھم بتقدیم المساعدة المباشرة على  الناس اإلقتراب من  
أن تستدعي األحمرأرجومنك سبیل المثال انت صاحب القمیص 

.بقالة محل او اي على االمر أدخل استدعى  وإذا  . الشرطة
110في حالة الطوارئ یرجى االتصال على رقم       



نصائح لسالمة المراھقین  
ذھابا وإیابا واالتفاق علیھا مسبقا مع أصدقائك والبقاء معا حیث ال یعود احد  خطط طریقك 

لوحده ،الجلوس في المقدمة عند استخدام وسائل النقل العام مما یسمح طلب المساعدة من 
المواقف  وتجنب المواجھة وحاول مغادرة  على إحساسك  الحاجة اعتمد السائق عند 

أطلب نوع المساعدة بشكل .الخطیرة مباشرة أو أطلب المساعدة بأسرع وقت ممكن 
مباشر من األشخاص اللذین حولك على سبیل المثال انت صاحب الجاكیت األحمر یرجى 

الى احد المطاعم والمحالت التجاریة او محطة وقود  یمكنك اللجوء .االتصال بالشرطة 
أجذب انتباه الناس بالصوت العالي .في حال تعرضك للتحرش اللفظي أو الجسدي 

معرفة  یدرك الناس انھ ال یوجد بحیث  جمل قصیرة حضرتك دعني وحدي  واستخدم 
شرعیة حیث یمكن أخذھا  المسیل للدموع او أي أسلحة غیر   تجنب البخاخ .ویساعدون 

منك واستخدامھا ضدك مما یؤدي الى عدم معرفة من ھو الجاني ومن ھو طالب 
 عالي مما یجذب انتباه الناس خاصھ لعمل صوت مفاتیح یمكن استخدام سلسلة . المساعدة 

حالت قلق مما یساعدك على كسب الوقت للخروج من ھذا  ویجعل الجاني في 
في  المحتفلین بعض  إذا الحظت أن  110اتصل على رقم الطوارئ الشرطة  . الوضع
خطرحالة 




