
Ασφαλή άτομα,  
ασφαλείς τοποθεσίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ – ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Π

ροσ
τατεύσ

τε τα παιδιά σας

Για πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα. Μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.Για μη επείγοντα.Για επείγοντα περιστατικά ή άμεσο κίνδυνο.

Η ασφάλεια και ευημερία των παιδιών μας είναι πρώτιστης σημασίας. Ως γονείς και φροντιστές δεν μπορούμε να 
είμαστε συνεχώς με τα παιδιά μας για να τα συμβουλεύουμε και να τα προστατεύουμε. 

Όταν τα παιδιά είναι μόνα τους, μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα με καταστάσεις όπου η ικανότητα λήψης σωστών 
αποφάσεων είναι κρίσιμη. Δίνοντας, λοιπόν, συμβουλές στα παιδιά ώστε να αντιμετωπίζουν με κατάλληλο τρόπο 
συγκεκριμένες καταστάσεις, τα βοηθάμε να αποφύγουν τις φασαρίες και τον κίνδυνο.

Ακολουθούν ορισμένες απλές συμβουλές που μπορείτε να δώσετε στα παιδιά σας για όταν θα βρίσκονται μακριά σας. 

Προστατεύστε το παιδί σας κατά την επιστροφή του στο σπίτι με τα πόδια 
■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να εντοπίζεις ασφαλή μέρη στη διαδρομή για το σπίτι από το σχολείο. 

■■ ΜΗΝ σταματάς και μιλάς με άτομα που δεν γνωρίζεις. Πήγαινε απευθείας σπίτι ή στον προκαθορισμένο 
προορισμό σου. 

■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να βρίσκεις ένα ασφαλές μέρος αν φοβηθείς. Τα ασφαλή μέρη είναι σχολεία, καταστήματα, 
εκκλησίες ή αστυνομία/πυροσβεστική/σταθμός ασθενοφόρων, όπου μπορείς να τους πεις ότι έχεις φοβηθεί. 

■■ ΠΟΤΕ μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο κάποιου άγνωστου.

Προστατεύστε το παιδί σας στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
■■ ΠΟΤΕ μην ταξιδεύεις σε απομονωμένες περιοχές. Να βρίσκεις γεμάτα βαγόνια, τμήματα με φρουρό 

(επισημαίνονται με γαλάζιο φως) ή κάθισε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου. 

■■ ΠΑΝΤΟΤΕ προσπάθησε να μετακινείσαι με παρέα αν είναι δυνατόν. 

Προστατεύστε το παιδί σας σε δημόσιους χώρους 
■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να έχεις μαζί σου έναν αριθμό επικοινωνίας για τους γονείς σου. (Σε μια κάρτα πάνω στα ρούχα 

σου, γραμμένο στο χέρι σου ή στο τηλέφωνό σου).

■■ ΜΗΝ απομακρύνεσαι από την οικογένεια ή τους φίλους σου χωρίς να τους πεις πού πηγαίνεις, πότε θα 
επιστρέψεις και με ποιον θα είσαι.

■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να φεύγεις μακριά από καυγάδες ή μαλώματα, δυσάρεστη ή επιθετική συμπεριφορά και να 
παίρνεις τους φίλους σου μαζί σου.

■■ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ, να λες πάντα στους γονείς, το φροντιστή ή το δάσκαλό σου αν έχει συμβεί κάτι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόληψη εγκλημάτων  
επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.police.nsw.gov.au
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