شما نیاز به دانستن این چیزها در مورد پارک شهر لوند در تاریخ  ۳۰اپریل میباشید.
گر شما از پارک شهر بازدید میکنید اینها را در نظر داشته باشید:









اگررر شررما زیررر ۲۰سررال داریررد نوشرریدن الکررول در پررارک شررهر برررای شررما ممنرروع
است.
داشتن و استفاده از هر نوع دیگر مواد مخدر ممنوع است.
آزار و اذیت جنسی ممنوع است و باید اطالع داده شود .آزار و اذیت جنسی
شامل دست زدن به کسی به شکلی که فرد از آن خوشش نیاید یا اذیتهای لفظی
توهین آمیز جنسی میباشد .هر کس صرف نظر از جنسیت در خطر آزار و
اذیت جنسی میتواند بیافتد .دوست های تان را زیر نظر داشته باشید و به
همدیگر کمک کنید.
در پارک شهر چهار محل اطالعاتی به رنگهای سرخ ،سبز ،زرد و آبی با
کارکنانی که در صورت ضرورت به شما کمک میکنند وجود دارد .در آنجا
شما همچنان میتوانید بوتل های آب خود را پر کنید.
مبل ،بایسکل و بوتل های شیشهای در پارک شهر ممنوع است .شما باید مواظب
حیوانات و گیاهان پارک باشید!
هنگامی که مردم زیادی در پارک شهر هستند استفاده از موبایل میتواند مشکل
باشد .از قبل یک محل مالقات را تعیین کنید.
شهر در این روز بسیار شلوغ میشود ،به ویژه برای کسانی که میخواهند با
ریل یا سرویس سفر کنند .اگر سفر میکنید پیش از وقت معین سفرتان آماده
باشید .پولیس و گارد ها در چندین ایستگاه ها هستند.

در جشن وال بوری  ،در تاریخ  ۳۰اپریل ،بسیاری از جوانان در پارک شهر لوند جمع
میشوند .آنچه در ابتدا یک رسم برای دانش آموزان دانشگاه بود به یک میله توسعه یافته
است که تمام روز تا ساعت سه بعد از ظهر ادامه دارد ،و بعد از آن ساعت پارک برای
پاک کاری بسته خواهد شد .جوانان حتی از بیرون شهر لوند به این میله جلب میشوند.
جشن سنتی وال بوری ساعت هشت شب در پارک شهر شروع میشود .ما برای آمدن
فصل بهار آواز میخوانیم و آتش وال بوری را میافروزیم .این رسم همچنان در چند جای
دیگر در کمون لوند جشن گرفته میشود.
در سال گذشته در حدود  ۲۵۰۰۰از جوانان در پارک شهر لوند در ۳۰اپریل جمع شده
بودند .پارک در این زمان شلوغ میشود و بسیاری ها نشه هستند ،و شما به آسانی می-
توانید به مخمصه بیفتید .هر سال بسیاری از جوانان مورد سرقت مسلحانه ،دزدی ،لت و
کوب و یا مسمومیت در اثر الکول قرار میگیرند.
پولیس قوای بزرگی در پارک شهر دارد که از داوطلبان پولیس ،گروه مددکاران اجتماعی
در جامعه ،کارکنان فعالیت های فوق برنامه و دیگر بزرگساالن کمک میگیرد .این افراد
مخصوصا به الکول و مواد مخدر دیگر در میان نوجوانان توجه خواهند داشت.
امکان دارد که بکس دستی شما کنترول شود ،الکول دور ریخته شود و فردی که قانون را
میشکند و یا در نزاع و جدالی درگیر میشود از طرف پولیس یا خدمات امور اجتماعی
ثبت شود .اگر چیزی از اینها اتفاق بیافتد و شما زیر  ۱۸سال هستید ،با والدین تان یا
سرپرست دیگری تماس گرفته میشود.

