
مردم امن، جاهای امن

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت
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از فرزندانتان 

برای موقعیت های اضطراری یا موارد خطر جانی.برای مواقع غیر اضطراری.برای ارائه اطالعات مربوط به جرائم. می تواند ناشناس باشد.

ایمنی و تندرستی فرزندامنان مهمترین است بعنوان پدر و مادر و سرپرست ما منی توانیم همیشه با فرزندامنان 
باشیم تا راهنمایی شان کنیم و از آنها محافظت کنیم. 

 وقتی بیرون هستند، کودکان ممکن است با موقعیت هایی روبرو شوند که تصمیم گیری درست در آن هنگام 
حیاتی است. با بخاطر داشنت این نکته، راهنمایی کردن فرزندامنان با پاسخهای مناسب برای موقعیت های 

بخصوص به آنها کمک خواهد کرد تا از درد سر و خطر پرهیز کنند.

اینها چند نکته مفید ساده هستند که به فرزندانتان برای مواقعی که بیرون هستند بگویید. 

از کودکانتان وقتی پیاده به خانه می آیند محافظت کنید 
■ همیشه جاهای امنی را در راه خانه به مدرسه شناسایی کن. 	

■ هرگز برای صحبت کردن با کسی که منی شناسی توقف نکن. مستقیماً به خانه یا مقصد مورد نظرت برو. 	

■ همیشه اگر احساس ترس کردی یک محل امن را پیدا کن. این محل ها شامل مدارس، مغازه ها، کلیساها یا 	
ایستگاههای پلیس/آتش نشانی/آمبوالنس هستند و به آنها بگو که می ترسی. 

■ هرگز با کسی که منیشناسی سوار ماشین نشو.	

از فرزندتان در وسایل حمل و نقل عمومی محافظت کنید 
■ هرگز در جاهای پرت سفر نکن. واگنهای شلوغ، کوپه نگهبان )مشخص شده با چراغ آبی( را پیدا کن یا در 	

جلوی اتوبوس بنشین. 

■ همیشه سعی کن در صورت امکان با گروه های دوستان سفر کنی.	

از فرزندتان در اماکن عمومی محافظت کنید 
■ همیشه شماره تلفن پدر و مادرت را با خودت ببر. )روی کارتی که به لباست وصل باشد، روی بازویت بنویس 	

یا در گوشی ات داشته باش(.

■ بدون اینکه بگویی کجا میروی، کی بر میگردی و با چه کسی هستی، از خانواده یا دوستانت جدا نشو.	

■ همیشه از دعوا ومشاجره، رفتار ناخوشایند یا تهاجمی دور شو و دوستانت را با خودت ببر.	

■ بخاطر داشته باش، اگر اتفاقی افتاد به پدر و مادر، سرپرست یا معلمت بگو.	

برای اطالعات بیشتر در باره پیشگیری از جرم از ما در این سایت دیدن کنید 
www.police.nsw.gov.au
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