Protect your home – Arabic

تقدمها قوة شرطة نيو ساوث ويلز
سلسلة منع وقوع اجلرائم ّ

أمن البيوت

احمِ بيتك
يجب أن يكون البيت مكانا ً تستطيع أنت وعائلتك الشعور فيه بالسالمة واألمان.
في أغلب األحيان يستغل اجملرمون الفرص ويستهدفون البيوت التي تكون وسائل أمنها ضعيفة لسرقة محتوياتها.
ميكنك تأمني بيتك باتخاذ بعض اخلطوات البسيطة التي تقلّل بنسبة كبيرة من إمكانية استهدافه من جانب اللصوص.
فيما يلي بعض اخلطوات البسيطة التي ميكننا جميعا ً اتخاذها للمساعدة على حماية بيوتنا.

أمن بيتك
ّ

ركب أبواب أمان ونوافذ وأجهزة إنذار وأقفال وأضواء وإشارات حتذير جيدة النوعية.
■ ّ
أمن كل النوافذ واألبواب.
■ ّ

نشط جهاز اإلنذار وأجهزة الكشف عن الدخان وأضواء األمن في بيتك.
■ ّ
■أقفل البوابات واحلظائر والكاراجات.

افحص بيتك

تأكد من أن رقم بيتك في الشارع ظاهر بوضوح.
■ ّ

■ش ّذب األشجار والشجيرات بصورة منتظمة لتحسني الرؤية حول بيتك
■ضع األشياء مثل الساللم واألدوات ومعدات احلديقة في مكان مقفل.

■ال تترك مفاتيح إضافية للبيت خارجه.

■ال تترك األشياء الثمينة أو األجهزة املوبايل أو املفاتيح (اخلاصة بالبيت أو السيارة) على مرأى واضح.
وسجل تفاصيلها.
■ضع عالمات فارقة على ممتلكاتك الثمينة
ّ

عندما تكون خارج البيت

■استخدم جهاز توقيت لتفعيل أضواء داخلية أو جهاز راديو إلعطاء انطباع بأنه يوجد شخص في البيت.

يتفقد بيتك .أخبر ذلك الشخص بخطط
■اطلب من أحد األقارب أو األصدقاء الذين تثق بهم أو أحد اجليران أن
ّ
سفرك وأوقف سيارة في ممر الكاراج ،وأعد براميل القمامة إلى الداخل وأدخل البريد.
فكر بإمكانية طلب حتويل البريد واجلرائد واألشياء التي يُطلب توصيلها إلى بيتك إلى مكان آخر.
■ ّ

■ال تعلن أبدا ً عن سفرك في مواقع اإلعالم االجتماعي.

للمزيد من املعلومات عن حماية بيتك يُرجى االطّالع على منشور سالمة البيوت
الذي أصدرناه وذلك في صفحة منع اجلرائم اخلاصة بنا.

فضل بزيارتنا في املوقع www.police.nsw.gov.au
للمزيد من املعلومات عن منع اجلرائم ّ

ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ .ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺪون إﻋﻄﺎء اﺳﻤﻚ.

ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ.

اﳌﻬﺪدة ﻟﻠﺤﻴﺎة.
ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ أو
ﹼ

