Crime Prevention Fact Sheet (Driving Environment) – Persian/Farsi

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت

محافظت از خشونت در جاده

مردم امن ،جاهای امن
جادهها برای آنند که همه ما در استفاده از آن شریک باشیم .چه برای کار رانندگی کنیم و چه در تعطیالت یا
فقط برای رفنت به مرکز خرید ،جادههای ما بخشی ضروری از بیشتر عمر ما هستند .بعنوان یک کاربر جاده ،شما
مسئولید که طبق مقررات جاده و به گونهای که برای همه کاربران آن امن باشد رانندگی کنید.
روشهای نادرست رانندگی ،تاخیر یا فقط راه بندان معمولی میتواند باعث کالفگی و به رفتار خشونت آمیز
منجر شود در حالیکه شما یا دیگران سعی دارید به مقصدتان برسید .این میتواند به تصادف ،رانندگی
تهاجمی یا ستیزه جویانه (رانندگی تهدید آمیز) یا حتی درگیری خشونت آمیز بین کاربران جاده منجر شود.

اینها قدمهای سادهای هستند که همه ما میتوانیم برداریم تا خود را از درگیری در جادهها محفوظ نگه داریم.

از خودتان در جاده محافظت کنید

■همیشه از قبل برنامه ریزی کنید و به خودتان برای رسیدن به مقصد مقدار زیادی وقت بدهید.

■مطمئن شوید که اتومبیلتان به درستی سرویس شده و به اندازه کافی برای راهی که میروید بنزین دارد.

■هرگز وقتی خیلی خسته هستید رانندگی نکنید و به حد کافی قبل و در طول هر سفر استراحت کنید.

به خودتان در خستگی اعتماد نکنید.

از دیگران در جاده محافظت کنید

■هرگز به خودتان اجازه ندهید که حواستان در حال رانندگی پرت شود .وقتی در اتومبیلتان هستید به تلفنتان
دست نزنید .دستتان را از آن بردارید.
■همیشه سعی کنید مودب و صبور باشید و از حد اکثر سرعت جتاوز نکنید و تدافعی رانندگی کنید.
■هرگز رفتار تهاجمی نکرده و آن را در دیگران تشویق نکنید.

از خودتان در جاده محافظت کنید

■همیشه اگر راننده دیگری با شما مواجهه کرد در اتومبیلتان مبانید .چیزها را به خودتان نگیرید.

■هرگز بیش از اندازه بوق نزنید .بوق یک وسیله اخطار فوری است ،نه جانشینی برای داد زدن.
■همیشه رانندگی خطرناک یا رانندگان تهاجمی را به پلیس گزارش کنید.

برای راهنمایی بیشتر در باره ایمنی در ترافیک ،لطفا ً این وب سایت را ببینید
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au

یا فرماندهی ترافیک و راه را در فیس بوک دنبال کنید

https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

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

ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ.

