Crime Prevention Fact Sheet (Home) – Dari

سریال جلوگیری از جرایم پولیس نیوسوت ویلز

حفاظت خانه

خانه تانرا حفاظت کنید
خانه باید مکانی باشد که شما و خانواده تان در آن بتوانید از امنیت و مصؤنیت برخوردار باشید.

مجرمین اکثرا ً منتظر فرصت هستند ،و خانه هائیرا هدف سرقت قرار می دهند که امنیت قوی نداشته باشند.

با اتخاذ یکتعداد تدابیر ساده که احتمال خطر سرقت توسط دزدان را بطور قابل مالحظه کاهش می دهد ،خانه تانرا
محفوظ سازید.

تدابیر ساده ذیل شما را در قسمت حفاظت خانه تان کمک می کند.

خانه تانرا امن سازید

■دروازه ها ،کلکین ها ،قفل ها ،زنگ خطر ،چراغ و لوحه های هشداریه باکیفیت امنیتی را در خانه تان نصب کنید.
■متام دروازه ها و کلیکن ها محفوظ سازید.

■سیستم زنگ خطر ،دستگاه دود یاب کن و چراغ های امنیتی را فعال سازید.
■دروازه های خروجی ،انبار ها و گراچ تانرا قفل کنید.

خانه تانرا بررسی کنید

■اطمینان حاصل کنید که منبر خانه تان بطور واضح منایان باشد.

■درختان و بته های اطراف منزل را به منظور دید بهتر کوتاه نگهدارید.
■اشیایی مانند زینه ها ،ابزار و وسایل باغداری را قفل کنید.
■کلید های اضافی را در اطراف خانه نگذارید.

■اشیای گرانقیمت ،تیلفون های موبایل یا کلیدها (خانه یا موتر) را در معرض دید واضح نگذارید.
■اشیای گرانقیمت را عالمتگذاری منوده و مشخصات آنرا نزد خود نگهدارید.

زمانیکه بیرون از منزل هستید

■با استفاده از دستگاه زمان سنج اتومات چراغ ها یا رادیوی داخل خانه تانرا روشن منائید تا اینطور بنظر برسد که
کسی در داخل خانه است.

■از خانواده ،دوستان نزدیک یا همسایه تان خواهش کنید تا منزل تانرا زیر نظر داشته باشند .برایشان پروگرام سفر
تانرا توضیح دهید ،یک موتر را در راهرو منزل تان پارک کنید ،پُست و صندوق کثافات تانرا مرتبا ً جمع آوری کنید.
■می توانید پُست ،روزنامه ها و اجناس تانرا به آدرس دیگر حتویل بگیرید.
■هیچوقت پالن سفر تانرا در رسانه های اجتماعی اعالم نکنید.

برای معلومات بیشتر راجع به حفاظت منزل تان ،لطفا ً

به بروشور خانه مصؤن در ویب سایت ما به آدرس جلوگیری از وقوع جرایم.

برای معلومات بیشتر راجع به جلوگیری از جرایم به ویب سایت
ما به آدرس ذیل مراجعه کنیدwww.police.nsw.gov.au :

ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و ﺧﻄﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ.

