
هویت تانرا حفاظت کنید

سریال جلوگیری از جرایم پولیس نیوسوت ویلز
ی

ُست
ت پ

سرق

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

زندگی مودرن کالً روی محور دسترسی آسان و سهولت برای مشتریان چرخ می خورد. این امر شامل شیوه های دریافت 
و ارسال اجناس و معلومات می باشد.

اشیایی مانند کریدت کارت ها، الیسنس های دریوری و بل های صرفیه که حاوی معلومات شخصی مهم شما و 
خانواده تان می باشد، از طریق پُست ارسال می گردند.

با افتادن این چنین معلومات مهم شخصی شما بدست اشخاص نامناسب، امکان جعل هویت شما برای مقاصد 
جرمی متصور می باشد. این نوع جرایم میلیون ها دالر ساالنه خسارت وارد می کند و می تواند دارای عواقب ناگوار 

مالی برای شما باشد. 

با پیروی از رهنمود های ساده زیر ما همه می توانیم خود را در مقابل این نوع جرایم حفاظت منائیم. 

پُست تانرا حفاظت کنید
■ همیشه یک صندوق پُستی قفلدار را نصب کنید.	
■ همیشه صندوق پُستی تانرا با یک قفل باکیفیت محفوظ نگهدارید.	
■ هیچوقت نگذارید صندوق پُستی تان پُر یا لبریز شود.	

پَست تانرا حفاظت کنید
■ همیشه ترتیبات دریافت کریدت کارت تانرا شخصاً از بانک یا پُسته خانه بگیرید.	
■ همیشه زمانیکه برای مدت طوالنی به مسافرت می روید، تنظیم کنید که پُست تان در پُسته خانه نگهداری 	

گردد یا یک دوست تان آنرا بردارد.
■ همیشه صندوق پُستی تانرا روزانه خالی کنید.	

هویت تانرا حفاظت کنید
■ همیشه مواظب "مکاملات تیلفونی ناخواسته" باشید و هویت شخص تیلفون کننده را بپرسید.	
■ هیچوقت معلومات شخصی تانرا برای اشخاص ناشناس و غیرقابل اعتماد ندهید.	
■ همیشه زمانیکه فکر می کنید با اشخاص کالهبردار در متاس بوده اید، بانک یا شرکت خدماتی تانرا باخبر سازید.	

اگر متوجه شوید که پُست بسرقت رفته است و برای مقاصد جعل هویت بکار میرود، لطفاً با 
بخش مبارزه علیه جریام به تیلفون 000 333 1800 زنگ بزنید یا از طریق آنالین به ویب سایت 

 www.crimestoppers.com.au زیر متاس بگیرید

 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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