
احمِ هويتك

سلسلة منع وقوع اجلرائم تقّدمها قوة شرطة نيو ساوث ويلز
سرقة البريد

دة للحياة.للحاالت غير الطارئة.لتقدمي معلومات عن اجلرائم. ميكن أن يكون ذلك بدون إعطاء اسمك. للحاالت الطارئة أو املهدّ

تتمحور احلياة احلديثة حول راحة العمالء وسهولة احلصول على ما يرغبونه، ومن ضمن ذلك طريقة إرسالنا 
واستالمنا للسلع واملعلومات.

البطاقات االئتمانية ورخص القيادة وفواتير املرافق التي ترسل كلها بالبريد تشتمل على تفاصيل شخصية 
هامة عنك وعن أسرتك،

فإذا وقعت هذه املعلومات في أيادي خطأ بات من املمكن استخدامها الستحداث هويات مزيفة بغرض ارتكاب 
اجلرمية. ويكلف هذا النوع من اجلرائم ماليني الدوالرات كل عام، ويجوز أن يكون له عواقباً وخيمة على سمعتك املالية.  

فيما يلي بعض النصائح البسيطة التي متكننا جميعاً من حماية أنفسنا من هذا النوع من اجلرمية على وجه 
أفضل إذا ما اتبعناها. 

قم بتأمني بريدك
■ ركب دائما صندوق بريد له قفل ميكن إغالقه به.	

■ استخدم دائما قفال رفيع اجلودة على صندوق البريد اخلاص بك.	

■ ال تسمح أن ميتلئ صندوق البريد اخلاص بك أو يفيض باخلطابات.	

احمِ بريدك
■ رتب دائما الستالم بطاقات االئتمان اجلديدة من املصرف أو مكتب البريد.	

■ اطلب من مكتب البريد أن يحتفظ برسائلك أو من صديق بأن يقوم باستالمها عندما ال تتواجد في منزلك 	
لفترات طويلة.

■ وتأكد من جمع بريدك من الصندوق يوميا.	

احمِ هويتك
■ توخى احلذر دائما من مكاملات من أشخاص ال تعرفهم، وتأكد ممن يحّدثك.	

■ وال تعطي أي تفاصيل شخصية عنك ألشخاص ال تعرفهم أو ال تثق فيهم.	

■ إذا اعتقدت بأن محتاالً اتصل بك، قم مبخابرة املصرف أو املؤسسة املالية أو مقدم اخلدمات الذي تتعامل معهم. 	

إذا أدركت بأن هناك رسائل تتم سرقتها واستخدامها في استحداث هوية مزيفة، رجاء اتصل مبنظمة إيقاف اجلرمية 
 www.crimestoppers.com.au على الرقم 000 333 1800 أو على موقعهم على اإلنترنت )Crime Stoppers(

 للمزيد من املعلومات عن منع اجلرائم تفّضل بزيارتنا 
www.police.nsw.gov.au في املوقع

Protect your identity )Mail Theft( – Arabic

http://www.crimestoppers.com.au
http://www.police.nsw.gov.au

