
از خانه تان محافظت کنید

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت
خانه

ت 
امنی

برای موقعیت های اضطراری یا موارد خطر جانی.برای مواقع غیر اضطراری.برای ارائه اطالعات مربوط به جرائم. می تواند ناشناس باشد.

خانه باید مکانی باشد که شما و خانواده تان بتوانید از ایمنی و امنیت لذت ببرید. 

جنایتکاران اغلب فرصت طلبند و خانه هایی را که امنیت کمی دارند برای دزدیدن اموال هدف قرار می دهند. 

شما می توانید با اجنام چند کار ساده خانه تان را امن کنید که بطور قابل مالحظه ای خطر این را که خانه شما هدف 
دزدان قرار بگیرد کم می کند.

اینها چند قدم ساده هستند که همه ما می توانیم برای کمک به محافظت از منزملان اجنام دهیم.

خانه تان را امن کنید 
■ درهای ایمنی، پنجره ها، قفلها، زنگ خطر، چراغها و عالئم اخطار پر کیفیتی را نصب کنید. 	
■ همه درها و پنجره ها را محکم ببندید. 	
■ زنگ خطر، دود یاب و چراغهای امنیتی را فعال کنید.	
■ درهای نرده ای، انبار ابزار و گاراژهایتان را قفل کنید.	

خانه تان را چک کنید 
■ مطمئن شوید که شماره خیابانی منزلتان به وضوح دیده شود. 	
■ سر شاخه های درختها و بوته های اطراف خانه تان را بزنید تا دید اطراف بهتر شود. 	
■ اشیائی مثل نردبان، ابزار و وسایل باغبانی را در جایی که دم دست نباشد قفل کنید.	
■ کلیدهای اضافی را بیرون از خانه نگذارید.	
■  چیزهای ارزشمند، دستگاههای قابل حرکت یا کلیدها )خانه و اتومبیل( را در جایی که به وضوح دیده 	

شود نگذارید.
■ اموال ارزشمندتان را عالمت بزنید و مشخصات آن را ثبت کنید.	

وقتی از خانه دورید 
■  از یک تایمر برای روشن کردن یک چراغ داخلی یا رادیو استفاده کنید تا این تصور ایجاد شود که کسی در 	

خانه هست.
■  از فامیل، دوست مورد اعتماد یا همسایه بخواهید که خانه شما را چک کنند. برنامه سفرتان را به آنها 	

بگویید، اتومبیلی را جلوی خانه پارک کنید، سطل آشغال و نامه ها را بردارید.
■ در نظر بگیرید که ترتیبی بدهید که پست، روزنامه ها و محموله های دیگر به جای دیگری فرستاده شوند.	
■ هرگز سفرتان را در سایت های رسانه های اجتماعی آگهی نکنید.	

 برای اطالعات بیشتر در باره محافظت از خانه تان لطفا 
بروشورخانه امن ما را در صفحه پیشگیری از جرم ما ببینید.

برای اطالعات بیشتر در باره پیشگیری از جرم از ما در این سایت دیدن کنید 
www.police.nsw.gov.au
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