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تقدمها قوة شرطة نيو ساوث ويلز
سلسلة منع وقوع اجلرائم
ّ

سالمة املركبة

احمِ سيارتك

سرقت سيارتك أو
االعتماد على الراحة التي يوفرها وجود السيارة هو شيء يعتبره معظمنا أمرا ً مفروغا ً منه .ومع ذلك ،في حال ُ
محتوياتها أو أصيبت بأضرار ،من املمكن أن يكون تأثير ذلك مدمرا ً على عائلتك وعملك ومالك.
عادة ما تكون السرقة من السيارات جرمية غير مخطط لها ،لذلك ترك أغراضك الثمينة في مكان واضح للعيان أو في السيارة
دون اتخاذ احتياطات أمنية من املمكن أن يُغوي األخرين .ومع استخدام النظام اجلديد الذي يسمح بفتح األبواب تلقائيا ً من
مسافة قريبة من دون احلاجة إلى مفتاح ،ينبغي توخي املزيد من احلذر للتأكد من أنك قمت بإقفال سيارتك.
تتم السرقة من املركبات احلديثة (حوالي  70%منها) من خالل توصيل األسالك ،ولكن عن طريق الوصول إلى مفاتيح املالك،
ال ّ
أثناء عملية السطو على املنزل)National Motor Vehicle Theft Reduction Council( .
مبجرد اتخاذك لبعض االحتياطات اإلضافية فيما يتعلق بسيارتك عند وجودك في املنزل أو عند خروجك ،ميكنك احلد بشكل كبير
من فرص تعرضك لهذا النوع من اجلرائم.
فيما يلي بعض اخلطوات البسيطة التي ميكننا جميعا ً اتخاذها حلماية مركباتنا بشكل أفضل:

احمِ سيارتك من السرقة

■ال تقم أبدا ً بترك مفاتيحك في مشغل السيارة عندما ال تكون موجودا ً في سيارتك؛ وال حتى في املمر اخلاص مبنزلك
■دائما ً اب ِ
ق أبواب ونوافذ السيارة موصدة ،مبا في ذلك عند قيادة السيارة

فكر في رفع مستوى األمان بالنسبة لسيارتك من خالل جهاز إنذار جيد النوعية أو للسيارات القدمية جهاز إلكتروني ملنع
■ ّ
تشغيل احملرك
■ال تقم أبدا ً بترك مفاتيحك على مرأى البصر سواء في املنزل أو في األماكن العامة مثل املطاعم.
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احمِ املمتلكات املوجودة في سيارتك

■دائما ً اب ِ
ق أبوابك ونوافذك موصدة عند خروجك من السيارة

■ال تقم أبدا ً بترك األشياء الثمينة مثل الهواتف احملمولة أو حقائب اليد أو جهاز حتديد املواقع ( )GPSأو الفكة على مرأى
البصر حتى عندما تركن السيارة في املنزل
■دائما ً حاول أن تركن السيارة في منطقة مضاءة جيدا ً أو مأهولة بالسكان

■إذا كنت حرفياً ،قم دائما ً بإقفال صناديق أدواتك وخلفية شاحنتك الصغيرة املكشوفة ( )uteوحاول جتنب ركن شاحنتك
في الشارع ليالً.

احمِ نفسك عند بيع سيارتك

■ال تقم أبدا ً باإلعالن عن عنوان منزلك عند بيع سيارتك

■دائما ً اطلع على هوية أي مشتر ٍ محتمل وسجل تفاصيلها

■ال تقم أبدا ً بالسماح ألي شخص بأخذ سيارتك في جولة جتريبية بدون إشراف.
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تفضل بزيارة املوقع
للمزيد من املعلومات عن هذا املوضوع،
ّ
carsafe.com.au
تفضل باالطالع على موقعنا
للمزيد من املعلومات عن منع اجلرائم
ّ
www.police.nsw.gov.au
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