يرجى الحديث مع الشبان والشابات في البيت عن كيفية االحتفال بانتهاء العام الدراسي خالل نهاية األسبوع
بحس من المسؤولية.
تقفل المدارس أبوابها يوم السبت الواقع فيه  ،2020 .5 .30لكنه لن يتم االحتفال بانتهاء العام الدراسي في المدارس بسبب جائحة كورونا.
من المتوقّع في كل حال ،أنه على الرغم من التوصيات واإلجراءات التقييدية  ،سوف تجتمع الشبيبة واألطفال مع بعضهم البعض لالحتفال
ببدء العطلة الصيفية .من المألوف أنه خالل االحتفال الختامي يصبح تعاطي المسكرات أكثر شيوعاً ،فيرتفع معه خطر وقوع الحوادث على
أنواعها .سوف يحتفل في كل حال العدد األكبر من الشبيبة واألطفال بانتهاء العام الدراسي بشكل الئق ومن دون مشاكل خالل فصل الربيع
الحالي أيضاً.
لقد أجهدت احتفاالت األعوام الماضية الشرطة ،سيارات اإلسعاف ،الموظفين العاملين مع الشبيبة والجهات التطوعية .لقد تم وضع حالة
التأهب في هذا الصدد للعام الحالي أيضا ً وسوف تقوم شرطة شرق أوسيما بالتعاون مع الموظفين العاملين مع الشبيبة في مدينة فانتا ،سيارة
الخدمة المناوبة للصليب األحمر الفنلندي والجهات التطوعيّة ،بالسهر على األماكن المحبّبة للتجمعات .سوف تقوم الشرطة بتوجيه أولياء
األمر والشبيبة من خالل منشوراتها الخاصة.
مع حلول الظالم على االحتفاالت يرتفع خطر وقوع الحوادث
إن أماكن التج ّمعات المحبّبة للشبيبة كما عهدناها في السابق هي مالعب المدارس ودور الحضانة والحدائق العامة .إن األماكن المحبّبة أيضا ً
في شرق فانتا هي منتزه كوسي يارفي ،المنطقة المحيطة بديكسي وحديقة هِوريقا باإلضافة إلى منتزه يوقيؤوما الكائن في غرب فانتا .يتوجه
بعض شبيبة فانتا على غرار اآلالف من الشبيبة اآلخرين إلى وسط هلسنكي وإلى شاطئ يارفينبا لالحتفال.
لقد وصل بعض المحتفلون إلى درجة عالية من السِكر في األعوام الماضية .باإلضافة إلى األضرار والحوادث التي وقعت في األعوام
التحرش الجنسي والسرقة .يكون اإلنسان الثمِ ل أكثر عرضة من غيره
الماضية ،فقد حصلت أيضا ً أعماالً إجرامية كاالعتداء بالعنف،
ّ
للوقوع ضحية الحوادث واألعمال اإلجرامية.
كن مستعدا ً لإلجابة على الهاتف
عثِر
سوف تقوم الشرطة ،الجهات الرسميّة لحماية الطفل أو الموظفون العاملون مع الشبيبة باالتّصال بأولياء أمر األطفال القاصرين ،في حال ُ
على الشاب(ة) ثمال ً أو في حال قيامه بأعمال مخلّة بالقانون .لقد كان تجاوب أولياء األمر جديرا ً بالثناء في الربيع الفائت ،لقد أجابوا على
الهاتف وأتوا بأنفسهم إلى أماكن الحدث الصطحاب الشبيبة إلى البيت .يجب إذا ً على أولياء األمر أن يكونوا مستعدّين لإلجابة على الهاتف ليلة
الحفل بصورة خاصة ،واإلجابة على االت ّصاالت التي تصلهم من رقم مجهول.
يقدّم الموظفون العاملون مع الشبيبة في مدينة فانتا الخدمة أيضا ً عبر الهاتف .يقوم يوهو أوتافارا هـ 0400 414356 .بتنسيق العمل الميداني
مع الشبيبة في شرق فانتا ،ويوها هووباينِن هـ 040 631 8685 .في غرب فانتا .بإمكانك االتّصال على رقم الهاتف في حال كنت قلقا ً على
شاب(ة) يخصك أو على أحد الشبان/الشابات اآلخرين.
ينبغي على أولياء األمر أن يتحدّثوا مع الشبان والشابات عن المخاطر المتعّلقة باالحتفال الختامي .إتّفقوا فيما بينكم على قواعد االحتفال كي ال
بالتعرض إلصابة مؤسفة.
تنتهي األمسية الممتعة باتّصال من الشرطة أو
ّ

