
در صورت نیاز به یدک کشی خودروی تان با بیمه   .1
 گزارتان و با یک شرکت یدک کشی مورد 

نظر خود متاس بگیرید. 
اگر منیتوانید با یدک کش هماهنگ کنید و یا   

 گزینه دیگری در پیش رو ندارید، با شماره
444 131 خط کمک پلیس متاس بگیرید.
مشخصات خودرا رّد و بدل کنید و صحنه   .2 

تصادف را ترک منائید.
پس از ترک صحنه تصادف، در اسرع   .3
وقت وقوع تصادف را به شماره 

 Police Assistance Line 131 444 
)خط کمک پلیس( گزارش دهید.

برای شما یک شماره گزارش فراهم خواهد    
 شد که میتوانید از آن شماره به منظور 
کمک در ادعای بیمه خود استفاده کنید.

مشخصات خودرا   .1
با طرف مقابل رد و 

بدل کنید و صحنه 
تصادف را ترک 

کنید.
شما موظف به   

گزارش دادن تصادف 
به پلیس نیستید.

اگر کسی  بعدا برای   .2
درمان جراحت حتت 
مداوا قرار گرفت،در 
اسرع وقت با شماره 

444 131 خط کمک 
پلیس متاس بگیرید.

مطمئن شوید که در یک مکان امن دور از ترافیک قرار دارید

تر  موثر  مدیریت  و  جاده  از  کنندگان  استفاده  برای  کاسنت خطر  به  برای کمک 
تصادف ها، ممکن است که دیگر مجبور نباشید برای پلیس در صحنه تصادف در 

ایالت نیو ساوت ولز منتظر مبانید. 
برای آگاهی از آنچه باید اجنام دهید از منودار زیر پیروی کنید.
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با شماره سه 
صفر)000( متاس 

بگیرید.
اگر امنیِت شما 

اجازه می دهد مبانید 
و به افراد آسیب 

دیده کمک کنید.

با شماره سه 
صفر)000( متاس 

بگیرید.

بلی

بلی

بلی

خیر

خیر

خیر

پس از تصادف 

ماشین چه باید کرد 

Farsi/Persian

آیا الزم هست که پلیس برای راهنمایی 
ترافیک و یا برای سامان دادن به خطر 

حضور داشته باشد؟
یا

آیا بنظر می رسد که هیچ یک از رانندگان 
حتت تاثیر الکل یا مواد مخدر باشند؟

یا
آیا اتوبوس و یا کامیونی نیاز به یدک 

کشی  دارند؟
یا

آیا هیچیک از افراد درگیر تصادف از تبادل 
اطالعات سرباز زده اند؟

)برای آگاهی از الزامات قانونی پشت برگه را مالحظه بفرمایید(

آیا کسی آسیب دیده است و یا گیر افتاده است؟

آیا هیچ کدام از خودرو ها نیاز به یدک کشی دارند؟

نیازی به حضور پلیس در صحنه تصادف نیست



 ......................................................... گزار:  بیمه   شماره ثبت: ....................................................................  

 ..................................................................... تلفن:    ................................................................. شماره بیمه : 

 ..................................................................... تلفن:  کمپانی یدک کشی: ...................................................  

 ....................................................................... زمان:    ............................................................................. تاریخ: 

 ................................................................................................................................................................. خیابان: 

محله: .................................................................................................................................................................. 

 ......................................................... تقاطع خیابان / عالمت مشخصه / نزدیکترین شماره خیابان: 
مختصات جی پی اس )برای به دست آوردن از +Emergency و یا جی پی اس ماشین استفاده کنید(

طول جغرافيايى: عرض جغرافيايى:  
____ ____ ____ ____ ____ • ____ ____ ____  ____ ____ ____ ____ ____ • ____ ____ ____

 برای اطالعات بیشتر و یا دانلود نسخه های بیشتر این بروشور به آدرس زیر بروید:
www.police.nsw.gov.au 

 Emergency+ آمادگی داشته باشید و نرم افزار
را با استفاده از از گوشی هوشمند خود به منظور 
اسکن کردن این کدها دانلود)بار گذاری( کنید. این 
نرمافزار میتواند موقعیت شما را با استفاده از جی  
پی اس تشخیص دهد و در صورت وقوع سانحه به 

iPhoneAndroidخدمات اورژانسی گزارش دهد.

شخصات بیمه گزار و کمپانی یدک کشی خودرا در قسمت زیر یاد داشت 
کنید. این کارت رابه منظور استفاده در آینده در داشبورد خود نگهداری کنید.

جزئیات تصادف

 ........................................................... ایالت:    .............................................................. شماره ثبت*: 

 ............................................................. مدل:    ........................................................................... سازنده: 

 .............................................................................................................................................. نام راننده*: 

 ........................................................................................................................................................ آدرس*: 

  ................................ تلفن:  ایالت: ....................................   شماره گواهینامه: ..............................  

 .......................................................................................................................... نام صاحب ماشین*: 

آدرس صاحب ماشین*: ...................................................................................................................... 

 ............................................. شماره بیمه:    ...................................................................... بیمه  گزار: 

خودرو شماره 1

 ........................................................... ایالت:    .............................................................. شماره ثبت*: 

 ............................................................. مدل:    ........................................................................... سازنده: 

 .............................................................................................................................................. نام راننده*: 

 ........................................................................................................................................................ آدرس*: 

  ................................ تلفن:  ایالت: ....................................   شماره گواهینامه: ..............................  

 .......................................................................................................................... نام صاحب ماشین*: 

آدرس صاحب ماشین*: ...................................................................................................................... 

 ............................................. شماره بیمه:    ...................................................................... بیمه  گزار: 

خودرو شماره 2

–1

* حداقل الزامات قانونی را برای ردّ و بدل اطالعات مشخص می کند.


