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الوقاية من عمليات السطو من المنازل
أ
ت
أك� ت
التأث�
ح� من قيمة المرسوقات.
السطو هو انتهاك لخصوصيتكم وأمنكم .إن ي
ال� ل يمكن تعويضها قد يكون ب
ي
الشخص وفقدان الشياء ي

الم�ل .وتشمل الم�وقات أ
معظم عمليات السطو هي إنتهازية وتحدث خالل النهار عندما يكون السكان خارج ز ز
ال ثك� شيوعاً المجوهرات والنقود وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية
أ
ز
الخرى ،ومع ذلك سيقوم اللصوص ب�قة أي ث�ء يجدونه ذات قيمة .إستخدموا هذه النصائح للمساعدة � حماية ز ز
م�لكم وممتلكاتكم الشخصية.
ي
ي

قائمة تدقيق الوقاية من عمليات السطو
القفال
إ
الم�ل .أ
أقفلوا جميع النوافذ أ
والبواب ،ت
ح� عندما تكونوا ز� ز ز
البواب والنوافذ الجانبية
ي
أ
ث
الخلفية المفتوحة هي نقاط الدخول الك� شيوعاً للصوص
البواب والنوافذ الخارجية  -تذكروا فك أ
القفال عىل جميع أ
قوموا تب�كيب أ
القفال عندما
ز
تكونوا ز ي� الداخل للسماح للهروب السهل ي� حالة حدوث حريق
سلك
ركّبوا باب حماية ي
ال�يد والوثائق الشخصية
ال�يد الخاص بكم لمنع رسقة ب
أقفلوا صندوق ب
أبقوا أدوات الحدائق والساللم ز ي� مكان مقفل .يمكن إستخدام أدواتكم من قبل اللصوص
خالل عملية السطو للدخول إىل ز ز
م�لكم
أبقوا الكراجات والحظائر مغلقة

إجراءات أخرى

ج�انكم .قد ي ز
يم�ون النشاط يغ� العادي عندما تكونوا ز ي� الخارج
تعرفوا عىل ي

ال�يد بإنتظام ت
ح� يبدو ز ز
م�لكم وكأن فيه أشخاص
أدخلوا صناديق حاويات القمامة وإجمعوا ب
ز
الج�ان إدخال حاويات القمامة الخاصة بكم ي� حال كنتم بعيدين
يعيشون .أطلبوا من أحد ي
ت
لف�ة من الوقت
م�لكم مرئيا من الشارع ت
تأكدوا من أن يكون ز ز
والج�ان من كشف أي نشاط
ح� يتمكن المارة
ي

مشبوه
ز
ز
ز
الختفاء صعباً عىل
قوموا بقطع الفروع الطويلة وتقليم
الشج�ات ي� م�لكم لجعل إ
ي
اللصوص
ز
ت
ث
ال� تم رساؤها حديثا ي� حاوية إعادة التدوير – إن ترك
ضعوا تغليف المواد الغالية ي
الصناديق عىل ث
ال�يط الطبيعي يتيح للصوص معرفة ما لديكم ز ي� الداخل

نصائح رئيسية لمنع الجريمة
ضعوا
عالمة صح

•
•
•
•

أقفلوا جميع أ
البواب والنوافذ
المظهر :إجعلوا أ
الم�ل عندما تكونوا خارج ز ز
المر يبدو وكأن هناك شخصاً ما ز� ز ز
الم�ل
ي
الكشف :إجعلوا من الصعب عىل اللصوص الدخول دون أن يشاهدهم أحد
إضمنوا وضع أ
الشياء الثمينة ز ي� خزنة أو مكان مخفي

ضمان سالمة المفاتيح

الحتياطية مع جار موثوق به فقط .ل تخفوا ابداً المفاتيح ز ي� عقاركم.
• أتركوا المفاتيح إ
ز
بالمكان رسقة مفاتيح
الحتياطية أو مفاتيح السيارة ي� مكان آمن – إ
• حافظوا عىل جميع المفاتيح إ
السيارة ز ي� عملية سطو وإستخدامها ل�قة السيارات.

ضعوا عالمة عىل الممتلكات الثمينة

ت
ال�
• إستخدموا حفّارة أو عالمة فوق البنفسجية لتحديد الممتلكات الخاصة بكم .إن الممتلكات ي
عليها عالمة هي أصعب للبيع وأسهل إل ت
س�دادها اذا تم العثور عليها.
• ضعوا عليها عالمة ‘ ’Vيليها رقم رخصة القيادة الخاصة بكم ،مثال ً .V123456
• قوموا بتصوير أ
الشياء الثمينة وسجلوا التفاصيل عىل نموذج جرد الممتلكات.

ف ي� حالة السطو

بالبالغ عن أي نشاط مشبوه ز ي� منطقتكم ث
لل�طة.
• قوموا إ
• إذا تعرضتم للسطو ،ل تلمسوا أي ث�ء .اتصلوا ث
بال�طة عىل (.)000
ي
إذا دخل شخص ما بينما أنتم ز� ز ز
الم�ل:
ي
• أخرجوا أو ث
ث
أع�وا عىل مكان آمن ،مثل غرفة آمنة ،واتصلوا بال�طة عىل (.)000
آ
ث
• سالمتكم وسالمة الخرين هي أك� أهمية من محاولة منع السطو

أنظروا ز ي� إمكانية أن يكون لديكم كلباً
ركّبوا إضاءة إستشعار
ركّبوا نظام إنذار ُمراقب
ت
يأ� اىل بابكم .قوموا بإبالغ ث
ال�طة المحلية
تحققوا من تفاصيل أي مندوب مبيعات أو عامل ي
عن أي نشاط مشبوه
بع� العتبار تركيب خزنة لتخزين أ
الشياء الثمينة
خذوا ي ز إ

ال�طة عىل الفور ،اتصلوا ث
إذا كنتم بحاجة إىل حضور ث
بال�طة عىل ()000
إذا كان لديكم أية معلومات بشأن جريمة ما ،اتصلوا بفريق منع الجريمة عىل 1800 333 000

إعملوا نسخاً إحتياطية أ
لالقراص الصلبة ( )hard drivesللكمبيوتر
بالنضمام إىل هيئة مراقبة الجوار المحلية ( )NeighbourhoodWatchوكونوا جز ًء
قوموا إ
فاعال ً ز ي� منع الجريمة ز ي� مجتمعكم
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الوقاية من عمليات السطو خالل العطل
لالس�خاء والحتفال مع العائلة أ
ت
يف
سباق� ف ي� الحفاظ عىل
والصدقاء .ومع ذلك ،فإنه ل يزال من المهم أن تكونوا
ينبغي أن يكون موسم العطالت وقت
م�لكم ومجتمعكم ي ف
فف
آمن� ،وخاصة إذا كنتم ستذهبون بعيداً.
بالضافة إىل صحيفة وقائع الوقاية من عمليات السطو من المنازل للمساعدة عىل إبقاء ز ز
م�لكم آمناً بينما أنتم ز ي� رحلة.
إتبعوا هذه النصيحة إ

قائمة تدقيق الوقاية من السطو خالل العطل
الحفاظ عىل المظاهر
إذا كان ذلك ممكناً ،فكروا ز� شخص يهتم ز ز
بم�لكم بينما أنتم بعيدين
ي
ال�يد الخاص بكم أو إضمنوا أن يتم جمعه بإنتظام وعدم تركه يتجمع ز ي�
أوقفوا ب
ال�يد
صندوق ب
قوموا بإلغاء أي ت
اش�اكات ز ي� الصحف  -إن الصحف يغ� المحصلة يمكن أن تقول
ز
ز
ز
للصوص أنكم لستم موجودين ي� الم�ل
الج�ان بأن يقوم بإخراج وإدخال حاويات القمامة الخاصة بكم
رتبوا مع أحد ي
الج�ان إيقاف سيارته أحيانا ز ي� ممركم
أطلبوا من أحد ي
ت
ال�تيب لجار أو لصديق للحفاظ عىل حديقتكم وقص العشب
قوموا بتخفيض الصوت عىل الهاتف الخاص بكم ت
ح� ل يتمكن اللصوص من سماع
يز
الرن�

نصائح رئيسية لمنع الجريمة
ضعوا
عالمة صح

• المظاهر :إجعلوا أ
المر يبدو وكأن هناك شخصاً ما ز� ز ز
الم�ل .رتبوا لشخص ما لالإ قامة
ي
والهتمام ز ز
بم�لكم أو أطلبوا المساعدة من جار موثوق به
إ
أ
• أقفلوا جميع البواب والنوافذ
حسنوا من أمن ز ز
م�لكم
• ّ
أ
ز
• إضمنوا الشياء الثمينة من خالل وضعها ي� مكان آمن

مصادر إضافية

تحس� أ
يز
المن المادي
إستخدموا صحيفة وقائع الوقاية من عمليات السطو من المنازل للمساعدة ز ي�
زز
لم�لكم ،الصحيفة متوفرة منwww.helpyourself.vic.gov.au :
بت�يل وتقديم نموذج الغياب من ز ز
قوموا ز ز
الم�ل إىل مركز ث
ال�طة المحلية ،النموذج متوفر من:

www.police.vic.gov.au
ز
ال�طة عن غيابكم ل يضمن أمن ز ز
إخطار ث
م�لكم ،وينبغي إعتبارها كإضافة إىل النصائح ي� صحيفة
الحقائق هذه.

سوف يستهدف اللصوص المنازل إذا كانوا يعتقدون أنه ل يوجد أحد ف� ف ف
الم�ل.
ي

قوموا بإعداد مؤقت إلضاءة مصباح أو أضواء ز ي� الليل
قوموا بإعداد مؤقت لتشغيل وإطفاء الراديو طوال اليوم
الجتماعية  -ل تعلنوا أن
العالم إ
كونوا حذرين عند ثن� خطط لعطلة عىل وسائل إ
زز
م�لكم شاغراً
أقفلوا وحسنوا أ
المن
ّ
ركّبوا أقفال عىل جميع أ
البواب والنوافذ
قوموا تب�كيب وتفعيل نظام إنذار
أ
ت
ال� يمكن إستخدامها ز ي� السطو ز ي� مكان مقفل
ضعوا الدوات ي
وغ�ها من المواد ي
اتبعوا النصيحة ز ي� صحيفة وقائع الوقاية من عمليات السطو من المنازل
ال�طة عىل الفور ،اتصلوا ث
إذا كنتم بحاجة إىل حضور ث
بال�طة عىل ()000
إذا كان لديكم أية معلومات بشأن جريمة ما ،اتصلوا بفريق منع الجريمة عىل 1800 333 000
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منع رسقة السيارات
يف
الحالت� يمكن إستخدام السيارات المرسوقة ف ي� ارتكاب المزيد من الجرائم ويتم إتالفها
قد يكون لصوص السيارات إما انتهازيون أو مهنيون .ف ي� كلتا
تدم�ها أو ل يتم ت
اس�دادها أبدا.
أو ي

تحدث معظم رسقات السيارات ز� أو حول المساكن الخاصة ،لذلك من المهم إتخاذ الخطوات لحماية سيارتكم ت
ح� عندما تكون متوقفة ز ي� كراج أو ز ي� الممر أو ز ي� شارع
ي
ز
سك�.
ي

قائمة التدقيق
القفال
إ
أقفلوا سيارتكم  -دائما تحققوا من أنها مقفلة ،ت
ح� عند الوقوف ز� ز ز
الم�ل أو عند
ي
مجرد ترك سيارتكم للحظة
أغلقوا جميع النوافذ  -بما ز ي� ذلك فتحة السقف
أبقوا سيارتكم مقفلة أثناء القيادة
ضعوا سيارتكم ف ي� مكان آمن

نصائح رئيسية لمنع الجريمة
ضعوا
عالمة صح

• أقفلوا جميع أ
البواب والنوافذ
• أوقفوا السيارة ز ي� منطقة مضاءة جيدا وأمنة
• تأكدوا من أن مفاتيحكم ز ي� مكان آمن ول تت�كوها أبداً ز ي� سيارتكم
• قوموا بتركيب أجهزة مكافحة ال�قة وتأكدوا من أنها تعمل.

ضمان سالمة المفاتيح

ز
كث� من حالت رسقة السيارات ،تم ترك المفاتيح ز ي� دائرة التشغيل.
ي� ي
ز
ت
• ل ت�كوا أبداً المفاتيح ي� سيارتكم

أوقفوا سيارتكم ز ي� كراج مقفل إن أمكن

• ل تضعوا اسمكم وعنوانكم عىل أي مفاتيح  -إستخدموا رقم الموبايل
الحتياطية ز� مكان آمن ز� ز ز
الم�ل أو ز ي� العمل.
• أبقوا مفاتيح السيارة إ
ي
ي

أوقفوا السيارة ز ي� الممر الخاص بكم إذا لم يكن لديكم كراج

إذا تم رسقة سيارتكم

أوقفوا السيارة ز� منطقة مضاءة جيداً لزيادة خطر كشف آ
الخرين للصوص
ي
قوموا تب�كيب جهاز لمنع حركة المحرك وإنذار للسيارة إذا لم يتم تركيبها من
قبل
النظر ز ي� إستخدام قفل لعجلة القيادة  -وخاصة للسيارات القديمة

• أبلغوا ث
ال�طة عن ال�قة أو اتصلوا عىل( )000ز ي� حالت الطوارئ
• أخطروا ثرسكة ي ز
التأم� الخاصة بكم عىل الفور.

النظر ز ي� تركيب قفل لغطاء محرك السيارة
قوموا تب�كيب جهازتتبع  GPSللسيارات النادرة والثمينة

ال�طة عىل الفور ،اتصلوا ث
إذا كنتم بحاجة إىل حضور ث
بال�طة عىل ()000
إذا كان لديكم أية معلومات بشأن جريمة ما ،اتصلوا بفريق منع الجريمة عىل 1800 333 000
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منع الرسقات من السيارات
أ
أ
ت
ت
ال� تركت يغ� مقفلة .يمكن أن تحدث
غالبا ما تكون الرسقات من السيارات بسبب الشياء الثمينة ي
ال� تُركت عىل مرأى من الجميع أو البواب والنوافذ ي
الرسقات ف ي� أي وقت ،لذلك فمن المهم عدم تقديم أية فرصة سهلة للصوص.

من أجل القيام بال�قة ،سوف يقوم اللصوص بتحطيم نافذة السيارة أو ك� أ
القفال ،وقد تتجاوز تكاليف التصليح قيمة الم�وقات .إتبعوا هذه الخطوات البسيطة
للمساعدة ز ي� الحد من خطر ال�قات.

قائمة التدقيق
أزيلوا جميع أ
الشياء الثمينة من السيارة
ل تت�كوا أي أشياء ثمينة ز ي� سيارتكم .خذوها معكم إذا أمكن ذلك.
إذا كان يجب ترك أشياء ثمينة ز ي� السيارة – قوموا بوضعها ز ي� صندوق السيارة دون
أن يتم رؤيتكم فعل ذلك.
أزيلوا وحدة  GPSوإمسحوا عالمة الشفط من النافذة

نصائح رئيسية لمنع الجريمة
ضعوا
عالمة صح

• أزيلوا جميع أ
الشياء الثمينة عند ترك سيارتكم
• أقفلوا جميع أ
البواب وأغلقوا جميع النوافذ قبل أن تت�كوا سيارتكم
• أوقفوا سيارتكم ز ي� منطقة مضاءة جيداً وآمنة

المرسوقات الشائعة

أ
الئتمان
والمحافظ وبطاقات إ
• الموال َ
• المعدات أ
والدوات الكهربائية

لك�ونية أ
أ
ال ت
الخرى
• الكمبيوتر والهواتف المحمولة
والكام�ات ،وأجهزة  GPSوالجهزة إ
ي

ل تت�كوا الوثائق الشخصية الخاصة بكم مثل التسجيل أو رخصة القيادة ز ي�
سيارتكم .هذه أ
الشياء تحتوي عىل عنوان ز ز
م�لكم

• حقائب اليد والمجوهرات والنظارات الشمسية.

ل تت�كوا مفاتيح البيت أو مفتاح باب الكراج ز ي� سيارتكم  -قد يتم رسقتها
وإستخدامها ز� السطو عىل ز ز
م�ل
ي

إذا تمت رسقة ممتلكاتكم الثمينة من سيارتكم ،أبلغو ث
ال�طة عن ال�قة.

ف ي� حالة الرسقة

القفال
إ
أقفلوا سيارتكم  -دائما تحققوا من أنها مقفلة ،ت
ح� عند الوقوف ز� ز ز
الم�ل أو عند
ي
مجرد ترك سيارتكم للحظة
أغلقوا جميع النوافذ  -بما ز ي� ذلك فتحة السقف
رفي�  -أقفلوا صناديق أ
الح ي ز
الدوات والمعدات الخارجية إذا كان ل يمكن إزالتها
ِ
ضعوا سيارتكم ف ي� مكان آمن
أوقفوا سيارتكم ز ي� كراج مقفل إن أمكن
أوقفوا السيارة ز ي� الممر الخاص بكم إذا لم يكن لديكم كراج
أوقفوا السيارة ز ي� منطقة مضاءة جيداً – ل يريد اللصوص أن يتم القبض عليهم
وهم يقتحمون السيارات ،ولذلك قوموا بزيادة خطر كشف آ
الخرين لهم
قوموا تب�كيب جهاز إنذار للسيارة
ال�طة عىل الفور ،اتصلوا ث
إذا كنتم بحاجة إىل حضور ث
بال�طة عىل ()000
إذا كان لديكم أية معلومات بشأن جريمة ما ،اتصلوا بفريق منع الجريمة عىل 1800 333 000
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حماية أنفسكم من الرسقة ف� أ
الماكن العامة
ي
الحتياطات المعقولة لحماية ممتلكاتهم الشخصية من الرسقة عندما يكونوا ف ي� الخارج.
فيكتوريا هي مكان نابض بالحياة وآمن ،ولكن يمكن أن يتخذ الجميع إ

تحدث معظم ال�قات ز� أ
يز
مشتت� أو عندما تت�كون ممتلكاتكم بدون مراقبة .إن المال والمحافظ وحقائب اليد
الماكن العامة عندما تكون ممتلكاتكم واضحة للعيان وإذا كنتم
ي
ز
ت
واللك�ونيات الثمينة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر هي جذابة للصوص .إتبعوا هذه النصائح البسيطة للمساعدة ي� حماية أنفسكم ومنع ال�قات.

عندما تكونوا خارجاً
يف
منتبه�
أبقوا
يز
وس�وا بثقة
كونوا
حازم� ي
دائما إبقوا أذن واحدة خالية إذا كنتم تستخدمون السماعات
يز
يز
مشبوه�
منتبه� وعىل ّبينة من الناس الذين يبدون
كونوا
أبقوها خفيفة
أ
ت
ال� تحتاجون إليها لتلك المناسبة
خذوا فقط الشياء الثمينة ي
إحملوها بإحكام
بالشياء الثمينة الخاصة بكم ز� جميع أ
إمسكوا أ
الوقات ول تت�كوها أبداً بدون
ي
مراقبة
أبقوا الحقائب بعيداً عن حركة المرور
الكياس عىل المقاعد المجاورة .أبقوا أ
الشياء الثمينة أو أ
ل تت�كوا أبداً أ
الكياس ز ي�
حضنكم أو مع قدم عىل الحزام عند الجلوس
ضعوا أ
الشياء الثمينة ز ي� سيارتكم قبل وضع الحاجيات ز ي� الداخل
أبقوها بعيدة عن البرص
الكياس مغلقة بحيث ل يمكن رؤية أ
أبقوا أ
الشياء الثمينة

نصائح رئيسية لمنع الجريمة
ضعوا
عالمة صح

منتبه� عند الخروج ز� أ
يف
الماكن العامة
• كونوا
ي
أ
• أبقوا الشياء الثمينة خفيفة وممسوكة بإحكام وبعيدة عن البرص
• إنتبهوا إىل أمنكم الشخص عند إستخدام أجهزة الرصاف آ
ال يىل.
ي

أمان أجهزة الرصاف آ
ال يل ()ATM

إستخدام أجهزة الرصاف ال آ يل بشكل عام هي وسيلة آمنة ومريحة لسحب المال ،ولكن هناك بعض
ت
ال� يمكنكم إتخاذها لحماية أنفسكم.
الخطوات الهامة ي
آ
ز
المبا� أو محالت السوبر ماركت أو يغ�ها من
• إستخدموا أجهزة الرصاف ال يىل الموجودة داخل
ي
المواقع المشغولة والمضاءة جيداً
آ
• كونوا عىل ّبينة من أي شخص مشبوه ول تستخدموا أجهزة الرصاف ال يىل إذا كنتم تشعرون
بعدم أ
المان
ث
�ء مرفق
• تحققوا من فتحة البطاقة لكشف أي دلئل عىل العبث  -مثل ي
• قوموا بتغطية لوحة المفاتيح بيدكم أ
الخرى عندما تدخلون الرقم ال�ي الخاص بكم
ز
• ل تكتبوا أبداً الرقم ال�ي الخاص بكم أو تقوموا بتخزينه ي� هاتفكم  -تذكروه
• إسحبوا فقط ما تحتاجون إليه من المال ز� ذلك الوقت – وقوموا بوضعه عىل الفور �ز
ي
ي
محفظتكم
• إذا لم يتم إرجاع بطاقتكم من قبل الماكنة ،إتصلوا بالبنك وقوموا بإبالغه فوراً
• قوموا بزيارة الموقع إ ت ز
و� للمؤسسة المالية الخاصة بكم للحصول عىل مزيد من المعلومات
اللك� ي
حول أمان أجهزة .ATM

ف ي� حالة الرسقة

• ل تحاولوا ت
إس�داد ممتلكاتكم من لص .إن سالمتكم هي أهم إعتبار
• إذا كنتم ضحية رسقة ،أبلغوا ث
ال�طة المحلية عنها فوراً
• أعطوا ث
ال�طة تفاصيل الم�وقات.

ضعوا عىل الفور المال والمحفظة بعيداً بعد اجراء أي معاملة
أبقوا أ
الشياء الثمينة مخبأة بعيداً عندما ل تكون قيد الستعمال (الهواتف وأجهزة
الموسيقى وأجهزة الكمبيوتر المحمول)

ال�طة عىل الفور ،اتصلوا ث
إذا كنتم بحاجة إىل حضور ث
بال�طة عىل ()000
إذا كان لديكم أية معلومات بشأن جريمة ما ،اتصلوا بفريق منع الجريمة عىل 1800 333 000

helpyourself.vic.gov.au

