Protect yourself – seniors – Arabic

تقدمها قوة شرطة نيو ساوث ويلز
سلسلة منع وقوع اجلرائم ّ

سالمة املسنني

احم ِ نفسك  -للمسنني
حق أساسي لكل ٍ
تقدمنا في السن ،تكون هناك عدة عوامل
فرد من أفراد مجتمعنا.مع
إن السالمة من اجلرمية والعنف ٌ
ّ
ميكن أن تؤثّر على ثقتنا ومستوى حياتنا.

خذ بعض االحتياطات اإلضافية وكن مستعدا ً عندما تكتشف وجود خطر.إذ أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة في حتسني
شعورك باألمان عندما تكون خارج بيتك في األماكن العامة وفي بيتك.

فيما يلي بعض النصائح العملية البسيطة التي ميكننا جميعا ً اتخاذها حلماية نفسك وعائلتك وأصدقائك من تأثيرات اجلرمية.

احم ِ نفسك عندما تكون خارج بيتك

■دائما ً كن يقظا ً عندما تسافر في وسائل املواصالت العامة .ابحث عن عربات القطار املليئة باملسافرين أو حجرة
مقدمة الباص.
احلارس (املعلّمة بضوء أزرق) أو اجلس في
ّ
■دائما ً حاول السفر مع مجموعة من األصدقاء إذا أمكن.

■ال

تقم أبدا ً بحمل مبالغ نقدية كبيرة في األماكن العامة.

■دائما ً احمل وثيقة هوية وأخبر شخصا ً آخر عن املكان الذي ستذهب إليه والوقت املتوقع لعودتك إلى بيتك.

(اسأل مسؤول منع اجلرائم عن برنامج أقرب األقرباء)

احم ِ نفسك في البيت

■ال تقم أبدا ً بالسماح ألي شخص ال تعرفه وال تثق به بالدخول إلى بيتك.
أمن أبواب بيتك ونوافذه.
■دائما ً ّ

■ال تترك أغراضك الثمينة أو أجهزة املوبايل أو املفاتيح (اخلاصة مبنزلك أو سيارتك) في مكان ظاهر.
■دائما ً بلّغ الشرطة عن التصرفات املشبوهة في منطقتك.

منشور السالمة في البيتhttp://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_ :
file/0011/357059/292859_0615_G015395_NSW_Police_Brochure_-_Home.pdf

معلومات عن مراقبة اجلوارhttp://www.police.nsw.gov.au/community_issues/crime_prevention/ :
neighbourhood_watch_nsw

احم ِ نفسك من االحتيال
ِ

■كن حذرا ً عندما تشارك معلوماتك الشخصية أو املالية مثل تفاصيل رخصة القيادة أو تاريخ امليالد وغيرها على
الهاتف أو عبر اإلنترنت.
■دائما ً اقرأ أي عقد أو أوراق تقدمي خدمة لك بحرص قبل الدفع لقاء أي عمل.

■ال تقم أبدا ً
■ال تقم أبدا ً بفتح الرسائل اإللكترونية التي ال تعرف مرسليها أو ال تثق بهم.

بإعطاء أي شخص إمكانية الدخول عن بعد إلى أجهزة اإلنترنت التي لديك.

إذا كنت أنت أو إذا كنت تعرف شخصا ً آخر وقع ضحية لألذى ،يُرجى االتصال بخط مساعدة املسنني من األذى ووحدة املوارد
تفقد املوقعhttp://www.elderabusehelpline.com.au/ :
على الرقم  ،1800 628 221أو
ّ

تفضل بزيارتنا في املوقع www.police.nsw.gov.au
للمزيد من املعلومات عن منع اجلرائم
ّ

ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ .ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺪون إﻋﻄﺎء اﺳﻤﻚ.

ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ.

اﳌﻬﺪدة ﻟﻠﺤﻴﺎة.
ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ أو
ﹼ

