
خود و اشخاص مسن را حفاظت کنید

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.

مصؤنیت از جرایم و خشونت حق اساسی هر فرد در جامعه می باشد. ضمن اینکه ما مسن تر می شویم، عوامل 
مختلفی می تواند روی حس اعتماد به نفس و کیفیت زندگی ما تاثیر گذار باشد. 

بعضی تدابیر اضافی را اتخاذ کنید تا زمانیکه خطر احتمالی تصور می رود، آمادگی الزم را داشته باشید. این تدابیر 
وسیله خاطر جمعی خوبی جهت فراهم ساخنت حس امنیت برای شما در زمان بودن تان در مکانهای عامه و خانه 

ایجاد می کند.

رهنمود های مفید زیر برای همه ما می تواند در قسمت حفاظت خودتان، خانواده و دوستان تان در مقابل تاثیرات 
جرایم کمک کند. 

خودتان را در بیرون حفاظت کنید 
■ همیشه در زمان مسافرت با ترانسپورت عامه مراقب و بیدار باشید. در ترن دبه های مزدحم، اطاقک محافظین 	

)عالمتگذاری شده با چراغ آبی( را پیدا کنید یا در قسمت پیشروی بس بنشینید. 

■ همیشه کوشش کنید تا حد امکان با دوستان تان یکجا سفر کنید. 	
■ هیچوقت مقادیر زیاد پول نقد را باخود حمل نکنید. 	
■ همیشه اسناد هویت تانرا با خود حمل کنید و برای دیگران بگوئید که کجا میروید و حدوداً چه وقت بخانه بر می گردید. 	

)از افسر جلوگیری جرایم محل تان راجع به پروگرام اقارب نزدیک )Next of Kin( بپرسید(

خود را در خانه حفاظت کنید 
■ هیچوقت اشخاص ناشناس و یا غیراعتمادی را بداخل منزل تان راه ندهید. 	
■ همیشه دروازه ها و کلیکن های منزل تانرا ببندید. 	
■ اشیای گرانقیمت، تیلفون های موبایل یا کلید های )خانه یا موتر( تانرا در معرض دید آشکار نگذارید.	
■ همیشه رفتار مشکوک در محل تانرا برای پولیس راپور دهید. 	

http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_ :بروشور خانه مصؤن
file/0011/357059/292859_0615_G015395_NSW_Police_Brochure_-_Home.pdf

http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/crime_prevention/ :معلومات نظارت محل
neighbourhood_watch_nsw

از کالهبرداری خود را محافظت کنید 
■ مواظب باشید زمانیکه معلومات شخصی یا مالی مانند جزئیات الیسنس دریوری یا تاریخ تولد و غیره تانرا از 	

طریق تیلفون یا آنالین ارائه می کنید. 
■ همیشه قبل از پرداخت برای هرنوع کار منت قرارداد/موافقتنامه خدمات را بدقت بخوانید. 	
■ هیچوقت برای هیچکس اجازه دسترسی از راه دور را برای وسایل آنالین تان ندهید. 	
■ هیچوقت به ایمیل های اشخاص ناشناس یا غیراعتمادی جواب ندهید. 	

اگر خودتان یا یک شناخته شما قربانی بدرفتاری هستید، لطفاً با بخش لین مساعدت بدرفتاری 
با اشخاص مسن به تیلفون 221 628 1800 زنگ بزنید، یا به ویب سایت ذیل مراجعه کنید: 

http://www.elderabusehelpline.com.au/

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

Crime Prevention Fact Sheet )Protect yourself Seniors( – Dari
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