
ما هي Crime Stoppers؟
Crime Stoppers )موقفو اجلرمية( هي مبادرة اجتماعّية تشجع جميع أفراد اجملتمع على تقدمي 

معلومات بشأن:
املطلوبني من ِقَبل الشرطة – 

ل واجلرائم املستقبلّية اجلاري التخطيط لها اجلرائم التي لم تحُ – 

َمن تعرف ِمن الناس الذين قد ارتكبوا مخالفات جنائّية لم يتم القبض عليهم بسببها – 

األنشطة املريبة أو الغريبة – 

إن أردت اإلبالغ عن حدث طارىء فاتصل بثالثة أصفار )000(.

إن أردت اإلبالغ عن جرمية أنت ضحّيتها فاتصل بالرقم 444 131.

 تلعب Crime Stoppers دوراً هاماً في مكافحة اجلرمية. فقد ساهمت املعلومات التي قدمها اجملتمع إلى Crime Stoppers منذ 
عام 1989 في:

3428 – عملّية اعتقال

توجيه أكثر من 10400 – اتهام
استعادة ممتلكات مسروقة بقيمة تزيد عن 8.6 – مليون دوالر

مصادرة ما تزيد قيمته عن 79 – مليون دوالر من اخملدرات
حل 34 قضّية قتل و154 قضّية اعتداء و235 قضّية سطو مسلح و783 – قضّية نصب.

ويعتمد جناح Crime Stoppers عليك، لذا فاحفظ رقم Crime Stoppers 000 333 1800 في هاتفك النقال وهاتفي املنزل والعمل 
وساعد في إنقاذ املوقف. تذكر، ال تارب اجلرمية بدونها!

»احفظ رقم Crime Stoppers 000 333 1800 لكي تنقذ املوقف«

Police Assistance Line

For non emergencies

In an emergency

Report crime anonymously

131 444

Crime Stoppers

1800 333 000

Police, Fire, Ambulance

Triple Zero (000)

إحكام السيطرة على اجلرمية
أي شخص لديه معلومات قد تساعد الشرطة فيما يخص:

املطلوبني من ِقَبل الشرطة – 

ل واجلرائم املستقبلّية اجلاري التخطيط لها اجلرائم التي لم تحُ – 

َمن تعرف ِمن الناس الذين قد ارتكبوا مخالفات جنائّية لم يتم القبض عليهم بسببها – 

األنشطة املريبة أو الغريبة – 

يرجى منه االتصال بـ Crime Stoppers على رقم االتصال الوطني اجملاني 000 333 1800 أو 
.www.crimestoppers.com.au بتفقد

لدى Crime Stoppers موظفون قيد اخلدمة 24 ساعة يومياً، 7 أيام في األسبوع.

لسنا حباجة ملعرفة امسك ولكننا حباجة ملعرفة ما لديك من معلومات
لست ملزماً بتزويد Crime Stoppers بتفاصيلك حني تتصل بنا، إال أنه ميكنك أن تترك تفاصيلك إن أردت أن تتصل بك الشرطة أو إن 

لم تكن متانع في احلديث إلى الشرطة. ومعلوماتك دائماً ما ستكون سرّية.

ماذا حيدث ملعلوماتك؟
يقوم محللو املعلومات االستخباراتّية بشرطة نيو ساوث ويلز بتقييم معلوماتك ثم يرسلونها لقوات الشرطة احمللّية 

مبنطقتك للتحقيق. 

الشرطة، اإلطفاء، اإلسعاف

خط املساعدة الشَرطّية

في احلاالت الطارئة

أبلغ عن اجلرائم دون ذكر اسمك

في احلاالت غير الطارئة

ثالثة أصفار )000(



ماذا ستستفيد من هذا؟
مجتمع أكثر أمناً في نيو ساوث ويلز – 

منع اجملرمني من ممارسة أنشطتهم – 

تعاون الشرطة واجملتمع – 

مجتمع نشط في حماية نفسه – 

زيادة الوعي اجملتمعي – 

الرضاء عن النفس – 

مكافأة تصل إلى ألف دوالر إن أدت معلوماتك إلى عملّية اعتقال. – 

كيف أمأل تقرير ’Pass on Information Confidentially‘؟
 www.crimestoppers.com.au سرّية تقدمي معلومات«( انقر الرابط«( ‘Pass on Information Confidentially’ لكي تصل على تقرير 

 أو تفقد موقع شرطة نيو ساوث ويلز اإللكتروني وانقر على رقم Crime Stoppers )000 333 1800(. سيقودك هذا إلى تقرير 
.’Pass on Information Confidentially’

ويهدف تقرير ’Pass on Information Confidentially’ إلى احلصول على معلومات مثل:

بأي نوع من اجلرائم ترتبط معلوماتك؟  )1

على سبيل املثال مخدرات، اعتداء، سرقة، سير، إلخ.

َمن يرتكب اجلرمية؟  )2

هذا يهدف للحصول على االسم والعنوان وتفاصيل االتصال األخرى للشخص أو األشخاص مرتكبي اجلرمية

ما أوصافه؟  )3
 هذا يهدف للحصول على االسم والعنوان واألوصاف اجلسديّة وتفاصيل االتصال األخرى للشخص أو األشخاص 

مرتكبي اجلرمية

أي نوع من املركبات يقود؟  )4
هذا يهدف ملعرفة األوصاف والسمات غير املألوفة أليّة مركبات مرتبطة باجلرمية

أخبرنا عن اجلرمية  )5
هذا يسأل عن ماهيّة اجلرمية ومكان ووقت وكيفيّة وسبب وقوعها

6(  تزويد Crime Stoppers باملعلومات ميكن أن يتم دون ذكر االسم. إال أنك إن لم تكن متانع في احلديث إلى الشرطة أو إن أردت أن 
تتصل بك الشرطة فالرجاء ذكر تفاصيلك.

تذكر، ليس عليك أن تعطي تفاصيلك إن لم تكن تريد.

.’Pass on Information Confidentially’ حني تنتهي من ملء تقرير ’submit’ انقر زر

 مت إعداد صحيفة معلومات Crime Stoppers هذه بلغات غير اإلجنليزّية لتشجيع أفراد اجملتمع على مساعدة الشرطة 
في مكافحتها اجلرمية.

Arabic


