Crime Prevention Fact Sheet (Marine craft safety) – Dari

یک سلسله معلومات پیشگیری از جرائم پولیس NSW

مصؤنیت کشتی

از کشتی خود محافظت کنید
ما بسیار خوشبخت هستیم که در ایالت نیو سوت ولز ،درست نزدیک خانه مان ،برخی از بهترین آب روهای دنیا را داریم.
چه برای سیاحت در بندرگاه یا کشتی رانی در دریاچه و یا ماهیگری بروید ،مهم است که کشتی شما کامال ً فعال باشد.

شما می توانید احتمال به سرقت رفنت کشتی تانرا با اتخاذ چند اقدام احتیاطی بیشتر در هنگام پارک کردن آن در بندرگاه،
یا در راهرو منزل تان و یا در سرک؛ و حتی در گراچ منزل تان ،کاهش دهید.
امنیت کشتی شما باید به اندازه امنیت خانه ،موتر و بایسکل تان جدی گرفته شود .محافظت درست کلید ها ،نصب
کردن قفل باکیفیت و دور نگهداشنت اشیای قیمتی منقول می تواند از دزدیده شدن و یا صدمه دیدن کشتی شما
جلوگیری کند.
در اینجا چند قدم ساده برای محافظت بهتر کشتی شما ارائه می شود:

کشتی تانرا درهنگام پارک بودن محافظت کنید
■هرگز کلیدها را داخل کشتی نگذارید.

■همیشه وقتی که از وسائل کشتی تان استفاده منی کنید ،آنها را در جای امن و دور از دیدرس دیگران نگهدارید.

■در مورد مجهز ساخنت کشتی تان با نصب قفلهای باکیفیت ،سیستم هشدار دهنده و ثبت مشخصات شناسایی
(منبر مسلسل و عکسها) فکر کنید.

از کشتی خود در خانه محافظت کنید

■همیشه از قفل و یا زجنیر باکیفیت در هنگام اتصال آن به تریلر استفاده کنید.

■هرگز اشیای قیمتی مانند دستگاه عمق سنج و یا واسکت جنات را در معرض دید آشکار قرار ندهید ،حتی در زمان
پارک کردن کشتی تان در منزل.

■همیشه کوشش کنید که در یک محل مزدحم و یا روشن پارک کنید.

وقتی که یک کشتی را می خرید و یا می فروشید از خودتان محافظت کنید
■هرگز محل دقیق کشتی تانرا در اعالن فروش کشتی اعالم نکنید.

■همیشه اسناد هویت فروشندگان احتمالی را مشاهده و جزئیات آن را ثبت کنید.

■هرگز به کدام شخصی اجازه ندهید بدون نظارت شما کشتی تانرا برای ترایی ببرد.

■همیشه قبل از اقدام به خرید وضعیت کشتی را با مراجعه به  www.ppsr.gov.au/buying-boatچک کنید.
برای کسب معلومات بیشتر درباره امنیت و مصونیت کشتی از صفحه www.police.nsw.gov.au
یا دفتر خدمات بحری و جاده ( )Roads and Maritime Servicesهابه آدرس  www.rms.nsw.gov.auدیدن کنید.

برای کسب معلومات بیشتر درباره پیشگیری از جرائم از ویب سایت ما به آدرس
www.police.nsw.gov.au safety and prevention

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

ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و ﺧﻄﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ.

