
  
از اتومبیلتان محافظت کنید 

سری نشریات پلیس نیو سات ویلز برای پیشگیری از جنایت 
ت اتومبیل

امنی

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

اتکا به آسودگی اتومبیل چیزی است که برای بیشتر ما امری مسلم است. اما اگر اتومبیلتان یا محتویات آن 
دزدیده شود یا آسیب ببیند، تاثیر آن روی خانواده، کار و وضعیت مالی شما می تواند ویرانگر باشد. 

دزدیدن از داخل یک اتومبیل معموالً یک جرم فرصت طلبانه است، بنا بر این گذاشنت اشیاء ارزشمندتان در معرض 
دید یا ایمنی ناکافی اتومبیل می تواند باعث جلب توجه ناخواسته شود. با کلیدهای جدید الکترونیک که از فاصله 

قفل اتومبیل را باز و بسته می کند مراقبت بیشتری باید به عمل آورید تا مطمئن شوید اتومبیلتان را قفل کرده اید. 

دزدی اتومبیلهای مدل جدید )تقریباً %70( از طریق سیم استارت نیست، بلکه با دسترسی به کلید صاحب 
)National Motor Vehicle Theft Reduction Council( .اتومبیل در طی سرقت از منزل اجنام می شود

با چند اقدام احتیاطی بیشتر در مورد اتومبیلتان در منزل یا وقتی بیرون هستید، می توانید احتمال این را که مورد 
این بزه کاری قرار بگیرید بطور قابل مالحظه ای کم کنید

اینها کارهای آسانی هستند که همه ما می توانیم برای محافظت بهتر از اتومبیل هایمان اجنام دهیم: 

اتومبیلتان را از سرقت محفوظ نگه دارید 
■ هرگز وقتی در اتومبیلتان نیستید کلید آن را در سوئیچ ماشین نگذارید؛ حتی جلوی خانه تان.	

■ همیشه درها و پنجره های اتومبیل تان را قفل نگه دارید، حتی وقتی رانندگی می کنید.	

■ در نظر بگیرید که با نصب یک دزدگیر مرغوب، یا برای اتومبیلهای قدیمی تر با نصب یک دستگاه الکترونیک 	
بی حرکت کننده ماشین، ایمنی اتومبیلتان را بیشتر کنید. 

■ هرگز کلیدهایتان را در معرض دید نگذارید، چه در خانه و چه در اماکن عمومی مثل رستورانها 	
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از اموال در اتومبیلتان محافظت کنید 
■ همیشه وقتی در اتومبیلتان نیستید درها و پنجره های آن را قفل کنید. 	

■ هرگز اشیاء ارزشمند مثل گوشی همراه، کیف دستی، GPS یا پول خرد در معرض دید نگذارید حتی وقتی 	
اتومبیل در خانه پارک شده است.

■ همیشه سعی کنید در یک محل پر نور یا پر جمعیت پارک کنید.	

■ پیشه وران، همیشه جعبه ابزار و قسمت بار یوت تان را قفل کنید و سعی کنید شبها در خیابان پارک نکنید.	

وقتی اتومبیلتان را می فروشید از خودتان محافظت کنید 
■ هرگز وقتی اتومبیلتان را می فروشید آدرس منزلتان را آگهی نکنید. 	

■ همیشه مدرک شناسایی خریداران بالقوه را ببینید و ثبت کنید.	

■ هرگز اجازه ندهید که کسی اتومبیل شما را بدون سرپرستی برای آزمایش رانندگی کند. 	
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 برای آگاهی بیشتر در باره این موضوع از سایت
carsafe.com.au دیدن کنید.

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