
از هویت تان محافظت کنید

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت
ت

س
دزدی پ

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

همه چیز زندگی مدرن به دسترسی اسان و راحتی مشتری مربوط می شود. این شامل راههایی است که از آن 
کاالها و اطالعات را می فرستیم و دریافت می کنیم.

اشیائی مثل کارت اعتباری، گواهینامه رانندگی و قبض آب و برق و گاز که با پست فرستاده می شوند دارای 
اطالعات شخصی مهمی در باره شما و خانواده تان هستند.

در دست تبه کاران، بعضی از این اطالعات می تواند برای ایجاد هویت تقلبی به کار برود و از آن برای جرم استفاده 
شود. این نوع جرم هر سال میلیونها دالر هزینه دارد و می تواند عواقب ویرانگری برای اعتبار مالی شما داشته باشد. 

با پیروی از بعضی از این نکات مفید ساده همه ما بهتر می توانیم یکدیگر را از این نوع تبه کاری محفوظ نگه داریم.

پست تان را امن کنید
■ همیشه صندوق پست قفل دار نصب کنید.	

■ همیشه از یک قفل پر کیفیت برای صندوق پست تان استفاده کنید.	

■ هرگز نگذارید صندوق پست تان پر یا سرشار شود.	

از پست تان محافظت کنید
■ همیشه ترتیبی بدهید که کارتهای اعتباری جدید را از بانک یا پستخانه بگیرید.	

■ همیشه وقتی برای مدت زیادی دور از منزل هستید ترتیبی بدهید که نامه های شما در پستخانه نگه 	
داشته شود یا دوستی آنها را بردارد.

■ همیشه صندوق پست خود را هر روز خالی کنید.	

از هویت تان محافظت کنید
■ همیشه مواظب تلفنهای سرزده باشید و تایید کنید که با چه کسی حرف می زنید.	

■ هرگز هیچیک از مشخصات خود را به کسانی که منی شناسید یا مورد اعتمادتان نیستند ندهید.	

■ همیشه اگر فکر می کنید یک کالهبردار با شما متاس گرفته است با بانک، موسسه مالی یا تامین کننده 	
خدماتتان متاس بگیرید.

اگر می دانید که دزدی پست صورت گرفته و برای به دست آوردن هویت تقلبی به کار رفته است، لطفاً با پیشگیران 
جرم به شماره 000 333 1800 یا آنالین در سایت www.crimestoppers.com.au متاس بگیرید.

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