Crime Prevention Fact Sheet (Driving Environment) – Dari

سریال جلوگیری از جرایم پولیس نیوسوت ویلز

حفاظت از خشونت در جاده ها

اشخاص مصؤن ،محل های مصؤن
جاده ها برای استفاده همه ما است .صرفنظر از اینکه برای کار ،رخصتی یا خرید از مغازه رانندگی می کنید ،جاده ها
یک بخش مهمی از زندگانی ما محسوب می شوند .شما منحیث یک استفاده کننده از جاده ،مسؤلیت دارید که
مطابق مقررات ترافیکی و بشکل مصؤن برای همه اشخاص دیگری که از جاده استفاده می کنند ،رانندگی کنید.

شیوه های خراب رانندگی ،تاخیر ها یا صرف ترافیک عادی ممکن است باعث ایجاد بیقراری رانندگان شده و باعث
بروز رفتار خشونت آمیز در زمان رسیدن به مقصد مورد نظر شان گردد .این امر می تواند سبب بوجود آمدن حادثات،
رانندگی خشونت آمیز یا تهدید آمیز و یا حتی برخورد شدید توسط رانندگان در جاده ها گردد.

اقدامات ساده ذیل را ما همه می توانیم جهت حفاظت خویش از بروز برخورد در جاده ها اتخاذ کنیم.

خود را در جاده ها حفاظت کنید

■همیشه پالنگذاری کنید و وقت کافی برای رسیدن به مقصد تان تخصیص دهید.

■مطمئن شوید که موتر تان خوب مراقبت شود و مقدار تیل کافی برای رانندگی داشته باشید.

■هیچوقت زمانیکه بیحد خسته هستید رانندگی نکنید و قبل از شروع مسافرت تان استراحت کافی منائید.به
قضاوت تان در زمان خستگی اعتماد نکنید.

دیگران را در جاده ها حفاظت کنید

■هیچوقت نگذارید که در زمان رانندگی حواس تان مشوش شود .در زمان رانندگی از تیلفون کردن خودداری کنید.
به تیلفون تان دست نزنید.
■همیشه سعی کنید که رفتار مؤدبانه داشته ،از سرعت مجاز تخلف نورزید و محتاطانه رانندگی کنید.
■نگذارید زمینه یا انگیزه رفتار خشونت آمیز برای دیگران مهیا شود.

خود را در جاده ها حفاظت کنید

■همیشه زمانیکه یک راننده دیگر می خواهد با شما جنگ و دعوی کند ،در داخل موتر تان باقی مبانید.
موضوعات را شخصی فکر نکنید.

■هرگز بیش از حد هارن نکنید .هارن منحیث یک وسیله هشداریه فوری است نه برای ابراز نارضایتی و فریاد زدن
به دیگران.
■همیشه رانندگان خطرناک یا خشونت آمیز را برای پولیس راپور دهید.

برای مشورت های بیشتر رانندگی مصؤن به ویب سایت زیر مراجعه کنید.
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au

یا هدایات گزمه شاهراه و ترافیک را در فیس بوک پیروی کنید

https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

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

ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و ﺧﻄﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ.

