
برای مواقع اضطراری و خطر حیاتی.برای موضوعات غیر اضطراری.برای ارائه کردن معلومات جنایی، می توان ناشناس باقی ماند.

از اینکه جامعه ما بطور روزافزون از شیوه های پرداخت غیرنقدی کار می گیرد، لهذا استفاده کریدت و دبت 
کارت ها نسبت به پول نقدی نیز بیشتر صورت می گیرد.

کارت های تان حاوی معلومات شخصی بیشمار شما می باشد، و اگر حفاظت نگردند، قابل سرقت یا کاپی می 
باشند. این امر به جنایتکاران فرصت می دهد که به پول و هویت شما دسترسی حاصل منایند. 

تدابیر ساده ذیل می تواند از دسترسی جنایتکاران به پول و هویت شما جلوگیری مناید.
 

کارت تانرا حفاظت کنید 
■ نگذارید که دبت و کریدت کارت های تان از زیر نظر شما دور باشند. 	

■ تاکید کنید که داد و ستد کارت تان در مقابل چشمان شما اجنام یابد. 	

رمز عبور کارت تانرا حفاظت کنید
■ رمز عبور تانرا با هیچکس شریک نشوید.	

■ در زمان نوشنت رمز عبور تان آنرا با دستهایتان پنهان کنید.	

■ رمز عبور تانرا مداوماً تغیر دهید.	

حساب تانرا حفاظت کنید
■ تقاضا کنید که معلومات رمز عبور و کارت های تانرا خودتان شخصاً از منایندگی بانک می گیرید یا به 	

آدرس پُستی ثبت شده تان ارسال گردد. 

■ معلومات بانکی، بل ها و کارت های باطله/بیکاره را، ترجیعاً از طریق ماشین نابود کننده کاغذ، محفوظانه 	
از بین ببرید. 

■ همیشه بل ها/صورحتساب های مالی تانرا با خریداری های تان مقایسه کنید. اگر متوجه می شوید که 	
مبلغی درست نیست، فوراً با مؤسسه مالی مربوطه متاس بگیرید. 

در آنالین کارت تانرا حفاظت کنید
■ از سیستم های پرداخت الکترونیکی توصیه شده در زمان خرید آنالین استفاده کنید.	

■  پروگرام نرم افزار ضد ویروس را در دستگاه هایتان نصب کنید.	

اگر فکر می کنید قربانی کدام جرم کمپیوتری قرار گرفته اید، فوراً موضوع را به ویب سایت 
 www.acorn.gov.au زیر گزارش دهید

 برای معلومات بیشتر راجع به جلوگیری از جرایم به ویب سایت 
www.police.nsw.gov.au :ما به آدرس ذیل مراجعه کنید
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سریال جلوگیری از جرایم پولیس نیوسوت ویلز
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