
اشخاص مصؤن، محل های مصؤن

سریال جلوگیری از جرایم پولیس نیوسوت ویلز
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برای مواقع اضطراری و خطر حیاتی.برای موضوعات غیر اضطراری.برای ارائه کردن معلومات جنایی، می توان ناشناس باقی ماند.

امنیت و رفاه اطفال تان از همه چیز مهمتر است. منحیث والدین و سرپرستان، ما منی توانیم که همیشه با اطفال 
خویش باشیم تا ایشانرا مشورت و حفاظت کنیم. 

زمانیکه در بیرون هستند، اطفال می توانند با شرایطی مواجه شوند که ایجاب تصمیم گیری های مهم را می مناید. با 
در نظر داشت این موضوع، دادن مشورت های الزم برای اطفال مان راجع به نشان دادن عکس العمل الزم در مواقع خاص 

ایشانرا کمک خواهد منود تا از بروز مشکالت و خطرات جلوگیری کنند. 

رهنمود های مفید زیر را می توانید برای اطفال تان در زمان بیرون رفنت توصیه کنید. 

طفل تانرا در زمان برگشنت به خانه حفاظت کنید 
■ همیشه مکان های امن را در مسیر بازگشت از مکتب به خانه مشخص سازید. 	

■ برای اشخاص ناشناس توقف ننموده و با ایشان صحبت نکنید. مستقیم بخانه یا مقصد مورد نظرتان بروید. 	

■ همیشه در زمان احساس ترس یک مکان امن را پیدا کنید. این مکانها شامل مکتب ها، دوکان ها، کلیسا ها یا 	
استیشن های پولیس/اطفائیه/امبوالنس می باشند و برایشان بگوئید که شما ترسیده اید. 

■ هیچوقت سوار یک موتر با اشخاص ناشناس نشوید. 	

طفل تانرا در ترانسپورت عامه حفاظت کنید 
■ هیچوقت به محل های گوشه و خلوت نروید. در ترن دبه های مزدحم، اطاقک محافظین )عالمتگذاری شده با چراغ آبی( 	

را پیدا کنید یا در قسمت پیشروی بس بنشینید. 

■ همیشه کوشش کنید تاحد امکان با دوستان یکجا سفر کنید. 	

طفل تانرا در مکانهای عامه حفاظت کنید 
■ همیشه منبر تیلفون والدین تانرا با خود حمل کنید. )در یک کارت نصب شده در لباس، روی بازوی یا در تیلفون تان(	

■ هیچوقت بدون گفنت آدرس جائیکه بداجنا می روید، زمان بازگشت و چه کسانی همراه شما میروند، دوستان یا 	
خانواده تانرا ترک نکنید.

■ همیشه از جنگ و جدال ها، مناقشات، رفتار خشونت آمیز و ناخوشایند دوری منوده و دوستان تانرا نیز باخود از آجنا 	
دور ببرید. 

■ فراموش نکنید همیشه والدین، سرپرست یا معلم تان تانرا از اتفاقی که برایتان رخ می دهد، باخبر سازید. 	

 برای معلومات بیشتر راجع به جلوگیری از جرایم به ویب سایت 
www.police.nsw.gov.au :ما به آدرس ذیل مراجعه کنید
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