Crime Prevention Fact Sheet (Car Protection) – Dari

سریال جلوگیری از جرایم پولیس نیوسوت ویلز

حفاظت عراده جات

موتر تانرا حفاظت کنید
اکثرا ً اشخاص تسهیالت فراهم شده توسط عراده جات را یک چیز معمولی می پندارند .اما ،زمانیکه موتر یا وسایل داخل
آن صدمه می بیند یا به سرقت می رود ،تاثیرات آن باالی خانواده ،کار و مسایل مالی می تواند بسیار طاقت فرسا باشد.

سرقت از یک موتر معموال ً یک جرم مساعد شدن شرایط است ،لهذا گذاشنت آشکار اشیای گرانقیمت یا حفاظت
ناکافی موتر می تواند باعث جلب توجه ناخواسته گردد .با استفاده از کلید های برقی (باز/بسته کننده از دور) باید
بیشتر مواظب باشید که موتر تان قفل باشد.

سرقت موتر های مودل جدید (تقریبا ً  )70%اکثرا ً از طریق دسترسی به کلید صاحب موتر در زمان سرقت منزل وی صورت
می گیرد)National Motor Vehicle Theft Reduction Council( .

با اتخاذ بعضی تدابیر امنیتی اضافی برای موتر تان در خانه یا بیرون از منزل ،شما می توانید احتمال خطر متضرر شدن
از ناحیه این نوع جرم را بطور قابل مالحظه کاهش دهید.

تدابیر ساده ذیل را می توان برای حفاظت بهتر موتر تان بکار ببرید:

موتر تانرا از سرقت شدن حفاظت کنید

■هیچوقت زمانیکه در موتر نیستید ،کلیدهای تانرا در داخل سویچ نگذارید؛ حتی در داخل راهرو منزل تان
■همیشه کلکین ها و دروازه های موتر تانرا ببندید ،بشمول زمانیکه رانندگی می کنید

■راجع به نصب یک سیستم هشدار دهنده باکیفیت برای امنیت بهتر در موتر تان و یا یک سیستم خپ کن برای موتر
های مودل پائین فکر کنید.
■هیچوقت کلید های تانرا در معرض دید آشکار در خانه و یا محل های عامه مانند رستوران ها نگذارید.
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اموال تانرا در داخل موتر حفاظت کنید

■همیشه دروازه ها و کلکین های موتر تانرا زمانیکه بیرون از موتر هستید ،ببندید

■هیچوقت اشیای قیمتی مانند تیلفون های موبایل ،دستکول ها ،یا پول سیاه را در معرض دید آشکار نگذارید حتی
زمانیکه موتر تان در داخل خانه هم پارک باشد
■همیشه سعی کنید که موتر تانرا در یک محل روشن و مزدحم پارک کنید

■کارگران فنی باید همیشه سعی کنید که صندوق وسایل کاری و عقب موتر تانرا قفل کنید و شب هنگام موتر
تانرا در سرک پارک نکنید.

خود را در زمان فروش موتر تان حفاظت کنید

■هیچوقت آدرس خانه تانرا در زمان اعالن کردن فروش موتر تان ذکر نکنید
■همیشه هویت خریداران بالقوه را نگاه و آنرا یادداشت کنید

■هیچوقت اجازه ندهید که یک خریدار بالقوه موتر تانرا بدون خودتان برای ترایی ببرد.
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برای معلومات بیشتر راجع به این موضوع ،لطفا ً با ما به آدرس
زیر متاس بگیریدcarsafe.com.au :
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.

