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مجموعه پیشگیری از جرایم پلیس نیو سات ویلز

ایمنی قایقها

از قایقتان محافظت کنید
ما در نیو سات ویلز بسیار خوشبخت هستیم که بعضی از بهترین آبراههای دنیا را دم دست داریم.
چه در بندر با قایق بگردید ،در دریاچه قایقرانی کنید یا دور از ساحل ماهیگیری کنید ،اطمینان از اینکه قایقتان کامال ً
به درستی کار می کند ضروری است.
وقتی قایق در لنگرگاه مهار است ،در ماشین رو منزلتان یا در خیابان پارک شده است یا حتی وقتی در گاراژتان است با
کمی احتیاط بیشتر میتوانید احتمال این را که دزدان قایقتان را هدفگیری کنند بطور قابل مالحظه ای کاهش دهید.
امنیت قایقتان را باید به اندازه امنیت خانه ،ماشین یا دوچرخه تان جدی بگیرید .امن نگه داشنت کلیدها ،نصب قفلها
و زجنیرهای پر کیفیت و دور از قایق نگه داشنت اشیاء منقول با ارزش میتواند مانع از آسیب دیدن یا دزدیده شدن قایق
شما شود.
اینها چند اقدام ساده هستند برای بهتر محافظت کردن از قایقتان:

وقتی قایقتان مهار است از آن محافظت کنید

■هرگز کلیدهای قایق را در داخل آن نگهداری نکنید و جا نگذارید

■همیشه وسایل قایقتان را وقتی از آن استفاده منیکنید با ایمنی و دور از چشم بگذارید

■در نظر بگیرید که قایقتان را با قفلهای پر کیفیت ،زنگ خطر ارتقاء دهید و ویژگیهای شناسنده آن را (شماره
سریال و عکسها) ضبط کنید

قایق را در منزل محافظت کنید

■همیشه وقتی تریلر قایق را میبندید از قفلها یا زجنیرهای پر کیفیت استفاده کنید

■هرگز وقتی قایق در منزل پارک است چیزهای با ارزش مثل عمق سنج و جلیقههای جنات را در معرض دید نگذارید
■همیشه سعی کنید در یک جای روشن یا پر جمعیت پار کنید

وقتی قایق میخرید یا میفروشید از خودتان محافظت کنید
■هرگز وقتی قایق را میفروشید محل دقیق آن را آگهی نکنید
■همیشه هویت هر فروشنده بالقوه را ببینید و ضبط کنید

■هرگز اجازه ندهید که کسی قایق شما را بدون نظارت برای امتحان ببرد

■همیشه پیش از خرید وضعیت قایق را با دیدار از این وبسایت چک کنید www.ppsr.gov.au/buying-boat

برای آگاهی بیشتر در مورد امنیت قایق لطفا ً از این وبسایتها دیدن کنید ،صفحه دریایی وبسایت پلیس
 www.police.nsw.gov.auیا اداره راه و خدمات دریایی )(Roads and Maritime Services
www.rms.nsw.gov.au

برای آگاهی بیشتر در باره پیشگیری از جرایم از سایت ما دیدن کنید
www.police.nsw.gov.au safety and prevention

ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری.

ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ.

