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

تأتي سالمة أطفالنا ورفاههم االجتماعي في الطليعة. بصفتنا أمهات وآباء ومقّدمي رعاية ال ميكننا أن نكون دائماً مع 
أطفالنا لنصحهم وحمايتهم. 

عندما يكون األطفال خارج البيت يجولون ويلعبون ميكن أن تواجههم حاالت يكون فيها صنع القرارات اجليدة أمراً 
غاية في األهمية. إذا وضعنا ذلك في اعتبارنا، فإن نصح أطفالنا بتعليمهم كيفية االستجابة املناسبة حلاالت معيّنة 

سيساعدهم على جتّنب املشاكل واألخطار.

فيما يلي بعض النصائح العملية البسيطة إلعطائها ألطفالك للعمل بها عندما يكونون في اخلارج يجولون ويلعبون. 

إحمِ طفلك وهو ميشي إلى املنزل 
■ دائماً حّدد أماكن آمنة على الطريق من املدرسة إلى البيت. 	

■ ال تقف وتتحّدث مع أشخاص ال تعرفهم. توّجه مباشرة إلى البيت أو إلى وجهتك املقصودة. 	

■ دائماً ابحث عن مكان آمن إذا شعرت باخلوف. تشمل هذه األماكن املدارس واملتاجر أو الكنائس أو مراكز الشرطة/	
اإلطفاء/اإلسعاف وأخبرهم أنك خائف. 

■ ال تصعد إلى سيارة مع شخص ال تعرفه. 	

إحمِ أطفالك في وسائل املواصالت العامة 
■ ال تنتقل بها في مناطق معزولة. ابحث عن عربات القطار املزدحمة أو حجرة احلارس )املعّلمة بالضوء األزرق( أو في 	

مقّدمة الباص. 

■ دائماً حاول السفر في مجموعات أو مع أصدقاء إذا أمكن. 	

إحمِ طفلك وهو في األماكن العامة 
■ دائماً احمل رقماً لالتصال بوالديك. )على بطاقة متصلة بثيابك أو مكتوباً على ذراعيك أو بوضعه في هاتفك(.	

■ ال تبتعد عن عائلتك أو أصدقائك بدون إخبارهم عن املكان الذي تريد الذهاب إليه ومتى ستعود ومع من ستكون. 	

■ دائماً ابتعد عن العراك واملشادات الكالمية والتصرفات املزعجة أو العدوانية وخذ أصدقاءك معك. 	

■ تذّكر، دائماً أخبر والَديك أو مقّدم رعايتك أو مدرّسك إذا حصل شيء. 	

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