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 "آمنةالحفاظ على هيوستن "

 

 

 

 آمنة"على هيوستن  الحفاظ" هي ما

إدارة شرطة و، والشركات بين المواطنين على مستوى المدينة تعاونية هو عبارة عن شراكة" آمنةعلى هيوستن  الحفاظ"

 إلى القضاء علىالتدابير الرامية و ستباقيةاإل جهود منع الجريمةستخدام إتطبيق و منع الجريمة الرئيسي هو التركيز. هيوستن

 الجريمة. هو منع "آمنةعلى هيوستن  الحفاظ"، فإن الهدف من ببساطة. بعد حدوثها ستجابة لهااإل بدال من الجنائية، الحوادث

 

للقبض على "األشرار"  جاهدة هيوستن شرطة إدارةوتعمل يتطلب منع الجريمة التعاون الفعال لجميع أفراد المجتمع. 

خلف القضبان، ولكننا نعتمد عليكم، المواطنين، للعمل معا في مكافحة الجريمة. في الواقع، تعتقد إدارة شرطة  مووضعه

ن أالدائرة، الذي ينص في جزء منه،  في بيان مهمة هتم ذكر انههذا الجهد الجماعي من األهمية بمكان بحيث  أن هيوستن
 ينة هيوستن من خالل العمل بشكل تعاوني مع الجمهور لمنع الجريمة.الدائرة ستعمل جاهدة لتحسين نوعية الحياة في مد

 

 مجهوده نشيطتمنهم ل كل واحد شاركةلمنحتاج  نحنمدينة آمنة.  ريدوني الذين كادحينال هامواطنيبهي مدينة حيوية  هيوستن

 بصعوبة. كتسبوهاإ التي ممتلكاتهم، وواألسرة، أنفسهمحماية ل

 

   " آمنةعلى هيوستن  الحفاظ " عدةايمكنك مس كيف

 ستهدافإعند  المجرمون عنها يبحث التي رصالف تقليلبالمواطنين  يقوم، األساسية منع الجريمة ممارسةب من خالل التعهد

 علي بتصعيبها لمكافحة الجريمة جميعا بدورنا قمناإذا  .بيتوال، واألسرة، كل شخص عم منع الجريمة يبدأ .ضحايا جرائمهم

  "آمنةعلى هيوستن  الحفاظ"  نساعد على بذلكنحن ف، ضحيته لتحديد المجرم

 

 التي الجريمة الوقاية من موادمراجعة الوقت ل خذ. أكثر أماناهيوستن و وكون الجريمة في الحد من وتتمثل النتيجة اإليجابية

 منع الجريمة أن تذكر الحل.من صبح جزءا لت" آمنةعلى هيوستن  الحفاظ" ب  تعهد .هيوستن شرطة إدارة مقدمة من هي

 .معك يبدأ

 

 أو الحد منه. إلزالة تخاذ بعض االجراءاتإ والشروع في الجريمة مخاطر وتقييم، دراك، واإلالترقب هو الجريمة الوقاية من



إدارة شرطة هيوستن لك أن تكون آمن! من خالل  رغبت

، وسوف تقلل من هذه نصائح السالمة الشخصية ممارسة

 اياضحستهداف إعند  ونالمجرم عنها يبحث التيفرص ال

 .جرائمهم

 

       

 الشارع منطق

 

مواقف  أو األزقة مثلجريمة عرضة للأكثر التي تجعلك مواقف/ ال المواقعتجنب ومحيطك في حالة تأهب ل دائما بقيإ •

 المظلمة. السيارات

 سماعات الرأس. رتداءإأو  محمولالهاتف ال التحدث على، أي، الخاص كوعي مستوى من تقللالتي  لهائاتاإل تجنب •

  في الشارع. مع الغرباء في محادثة تنجذب، ولكن ال مع الناس عينبال بالتواصل قم ثقة. نقل رسالةلت بهدف مشيإ •

 صبح ضحية.تأن  فرصك من يقلل في مجموعة المشياألصدقاء. مع العائلة و إمشي •

 .مهجورةال مناطقالعبر الطرق المختصرةتجنب بشكل جيد و المضاءة في المناطق إبقي •

  .باهظة والمالبس المجوهرات مثل، أخرى مغرية أشياء أو كبيرة من النقود كميات إبرازتجنب  •

 .إرحل، مرتبك يجعلك المكان أو إذا كان الشخص. بحدسك دائما ثق •

 

 

 سالمة العمل

 

 .إذنهم دون إلى أي شخص العمل ئك فيزمال خططأو  وعناوينأ هواتفأرقام  إعطاءب تقم ال •

 في العمل. للناس الشخصية خططالالكشف عن  في حذر كن •

 الممتلكات الخاصة بك. بتأمين دائما قم. البصر مرأى األشياء الثمينة في تترك ال •

 المراقب. دون من ستقبالاإلمنطقة  تترك ال •

 .مقفالا مكتبك باب  بقاءإ علي حرصإ، العاديةالعمل  خارج ساعات عملتأو  كوحد إذا كنت تعمل •

 .سيارتك الي معك مشيي حارس أمن أو لك زميل دع، العمل ساعات المكتب بعد إذا تركت •

 

 

  

 نصائح

 السالمة

 الشخصية

 



 

 السالمة الشخصية... نصائح تكملة

 

 القيادة سالمة

 على الفور األبواب الخاصة بك قفلإ 

 بصفة شخصية المروريةالمشاكل  وال تأخذ الغاضبين السائقين مع تورطت ال. 

 بحركات بذيئة قموال ت العدواني سائقال مع بالعين التواصل تجنب. 

  لهم بالمرور حسمإو جانب السير البطيءنتقل الي إ، يتتبعك ماشخص  هناك كانإذا. 

 طريقهم بقطع تقوم أو آخرينسائقين  تتتبع ال. 

 الي  إشارةك مقبض الباب على قطعة قماش بيضاءربط أو غطاء محرك السيارةرفع إ، السيارةب مشاكل إذا كان لديك

 نافذة بإنزال تقم شخص ما، ال إذا توقف. مغلقة األبواب والنوافذ حفاظ علىو السيارة الى عود ثم لمساعدة.ا طلب

 أحد. أي من تقبل توصيلة ال. مساعدةب اإلتصال طلب منهمأ. سيارتك

 غاز محطة، إطفاءمحطة ، الشرطةقرب محطة أل إذهب. منزلك الي تعود، ال تبعكتي ما تعتقد أن شخصا إذا كنت 

 .بإمكانهم مساعدتك ناس بها بشكل جيد يوجد مضاء أو مكان، مفتوحة

 الطريق علي القيادة غضب في تورطكمن خالل  الركاب حياة أو حياتك ال تفقد. 

 

 سيارتك خطففرصة  قلل من

 بعد عليمن  والمناطق المحيطة بها سيارتك أن ترىحتى تستطيع  مضاءة جيدا في منطقة بالركن قم دائما. 

 

  قد  أشخاص عن للبحث سيارتكداخل و ،حولو، نظر أسفلأو ،تكمن سيار تقترب كلما جاهزة سيارتك مفاتيحإجعل

 .على الفور جميع األبوابقفل و، أدخل آمن الوضع كان إذا. مختبئين ايكونو

 

 المناورة حتى تتمكن من أمامك التيوالسيارة  سيارتك بين كافيةمساحة ترك إالمرور،  إشارة توقف فيال في حين 

 إذا لزم األمر. والهروب

 

 عند التقاطعات مشبوهة ألي أشخاص خارجال في بنظرك تأهب حالة في كن. 

 

 

 !تذكر
 سالمتك.هو المفتاح ل الوعي

 

 



 

 

 

 

 

 

 منزلسالمة ال

 زائر الباب لفتح ت وال هو على البابمن  تعرف منزلك،ل الباب الخارجي قبل فتح. األبواب المغلقة من خالل جميع المتصلين علي عترفت

 غير متوقع.

 

 األسهل دخولال ذات منازلال يبحثون عن ونالمجرم. في المنزل تكون عندماالنوافذ الخاصة بك األبواب و قفلأ. 

 

 منزلك خلو خاللها من يستدل الباب الخاص بك على موجزة رسائل ال تترك. 

 

 الممرات و الممشي أن تبقى وينبغي أيضا المنزل.منظر  عرقلةب الشجيراتتقوم  ختباء؛إلمكان لال إستخدام المتسللين لمنع الشجيرات تقليمب قم

 .منزلك قتحامإ الذين يحاولون لدخالءل إخفاء فرصة قد تقدم النباتات التي الكائنات أو خالية من

 

 فنائك رعاية علي حافظ .بالمنزل أشخاص هناك أن فعال علي هو مؤشر رعاية الحديقة. 

 

 الشرطة. أو و / قبل الجيران من لمنزلك ةسهل رؤيةإسمح ب 

 

 الشرطة. أو و / الجيران من قبل رؤية واضحة إلتاحة، أقدام 8تصل إلى ل، سفلاألمن  األشجار أطراف متقليب قم 

 

 أفرادغيرها من أفراد الشرطة و علي ليسهل وذلك البريدصندوق و على منزلك بوصة( 3 )الحد األدنى كبيرة عاكسة أرقام قم بتركيب 

 .بسرعة منزلك العثور علي الطوارئ

 

 أي ب تطوعت أو ليست في المنزل جارك أن غريب لشخص قلتال  .أيضا جيرانك منزل ولكن، فقط منزلك لحماية ليس في حالة تأهب كن

 .جارك شخصية عن معلومات

 

  ،مؤقتا أو قم بوقف التوزيع صحيفة البريد / جمعب كجارل إسمحعند السفر. 

 

 أيضا قم .تغييرها أومفاتيحها  تحديث تم قد الجديدمنزلك  في الخارجية أقفال األبواب جميع أن من تأكد، أو شقة إلى منزل جديد نتقالقبل اإل 

 .جراجتحت باب الاف رمزر تغييب

 

 األخرى. تقنيات أمنية مع ستخدمتتكون أكثر فعالية عندما و حماية إضافية توفر أجهزة اإلنذار 

 تذكر:

 راسخةو السمعة حسنة إنذار شركةختيار بإ قم. 

 منزلكعندما تكون بعيدا عن ليال و نظام إنذار ضبطب قم. 

 التنبيه. جهاز المفاتيحلوحة  أو بالقرب من على سركلمة ال الخاص بك أو التنبيه لجهاز كتابة التعليمات البرمجيةب تقم ال 

 إنذار جهاز لديك بأن المحتملين المتسللين بتنبيه لتقوممداخل العلى النوافذ و تحذيرية اتعالم وضعب فم. 

 منع

سطوال  

 في المنزل

 المتحدة. في الواليات ثانية 15كل  سطو يتم اإلبالغ عن
الدخول ب " المنزليو السط األميركيةوزارة العدل  تعرف

 هذه الجريمة." مسكن دخول أو محاولةغير المشروع 

 الجرائم جميعمن بين  سرقة. تشمل، دائما، ولكن ليس ةعاد
تباعإب. شيوعا األكثر هو المنزلي السطو الجنائية الكبرى  

أن تقلل من، يمكنك هذه الخطوات البسيطة  
.منزلك ت إستهدافحتماالإ  



اإلضاءة 2 # نصيحة  

" هفيعاش م" بدويمنزلك  جعلإ

 ي تشغيلعن طريق الحفاظ عل

 هتلقائي ؤقتاتم على ضواءاأل

 عندما ال تكون في خصوصاو

.المنزل  
ثقب  ستخدامإو قم بتركيب

 رؤيةمساحة  ذات الباب

.درجة 190  

 

األبواب الخارجية 1نصيحة #   

األبواب  تجهيز جميع يجب

أقفال مركبة ب الخارجية

 يوجدسطوانات مزدوجة اإل

 بوصة واحدة حد أدنىبها 

وضع عندما تكون في  رمي

.الغلق  

األبواب  2 # نصيحة

ستخدام إيجب  – الخارجية

 مع األقفال ثقيلة لوحة باب

مسامير ب وتثبتمركبة ال

.بوصة ثالثة الصلب  

 

و أ ساللم ال تترك

 يمكن .أدوات بالخارج

 ستخدام هذهإ للصوصل

 قتحامإل األدوات

 في أغلق عليهم. منزلك

و ورشة أ الجراج

.أدوات  

 إبقاءحافظ علي 

 الجراج أبواب

حتى  مغلقة ومقفلة

في تكون  عندما

 المنزل.

تحت  مفتاح ال تخفي

أو  ... الباب حصيرة

 آخر! في أي مكان

 يعرفون اللصوص

.ختباءإلا جميع أماكن  

األحرف  مستخدإ

 مجرد أرقام أو األولى

صندوق البريد  على

.الخاص بك  

حول  الشجيرات واألعشاب تحقق من

 ساترتوفرن ينبغي أ ال والنوافذ. األبواب

يحاول فتح باب أو نافذة بالقوة.  متسللل

 تحد من، سوف الشجيرات بواسطة تقليم

على  النباتات الشائكة ضع! متسللال فرصة

.بالقرب من النوافذاألسوار و طول  

أو  الستائر غلق كافةأ

.في الليل ظاللال  

 األمن السكني
؟هذه الضمانات هلدي كنزلم هل   

 

 

 

 

 

 

 

اإلضاءة 1نصيحة #  

لألضواء الخارجية، قم بإستخدام 

التي تقوم  مصابيح الخاليا الضوئية

تلقائيا بتشغيل وإطفاء األضواء علي 

 النحو التالي عند الغسق والفجر.

، آخر قفل قم بتركيب

 قفلباإلضافة إلى 

على  الشركة المصنعة

 جميع النوافذ

 

 حماية إضافيةر توف الجيدة ضاءة خارجيةاإلذات  لمنازلا

وبعيدا  عالية الخارجية اإلضاءةتتواجد يجب أن . من الدخالء

غير ال ؤقتمال. الطنف تحت هو موقع جيد. متناولالعن 

 بتشغيل وإطفاء تلقائيا ستقوم الخاليا الضوئية أو مكلفة

.والفجر عند الغسق األضواء  

ضع النقود 

 المجوهرات فيو

  خزائن مؤمنة



 
 

 

 

 

 

 وبثقةأمشي بحذر 

 األقل. شخص واحد على مع إذا كنت تمشي أكثر أمنا نهاإ. بمفردك تمشي حاول أن ال •

 .يتضمن ما هو خلفك وذلك، تكرارا محيطك تفحص. بالهيمان عقلكل حسمتوال  مرفوع  رأسكب  أمشي، حذراكن  •

 .للرحالت القصيرة حتى سيارة أجرة ركوب في  فكر، ليال المشي عند •

 آسف. نعكون آمنا تأن  فمن األفضل. غير المريحةال المواقف، وتجنب بحدسك ثق •

 تسكع. مجرد وأ إذا كانوا في حالة قيادة اإلناث / الذكور لمجموعات من يقظا كن •

 .األزقة أوالساللم الممرات، و مثل قليل بها المشي ،مظلمة مسارات من خالل مختصرة طرق تأخذال  •

 

 في مواقف السيارات

 .بعد حلول الظالم الخروج لتجنب في وقت مبكرغادر المناطق و إذهب •

 كان شخص ما يجلس من رؤية ما إذا منعكي ذيال مظلمال معتمالزجاج ال ذات سيارة بجوارال تقم بركن السيارة  •

 .اداخلهب

 .عندما يحل الظالمخروجك  حال في لإلضاءة من وتحقق الواضحة الرؤية ذات المناطق في السيارةبركن  قم •

 .كنت تشعر بعدم االرتياح إذا سيارتك الي تكمرافق مناألضابط  من أطلب •

 أسئلة. و يسألونأ منشورات يوزعونالذين  من الناس حذرا كن لسيارات.اموقف في  وإستقامة، ثقةبو، إمشي بنشاط •

 المتوقفةاألخرى  السياراتراقب و تكسيار وتحت نظر حولأ، ةسيارالباب فتح سيارتك ل مفاتيحب إستعداد علي كن •

 .قبل ان تقترب ممشتبه به ألشخاص قرب عن

كنت  إذا الشركات. خارج وكذلك داخل هذا يمكن أن يحدث متتبعينك. يكونوا أن الممكن من الذينشخاص األ إرتقب •

 .شرطة أو لألمن غ عن ذلك فورابلأ، يتتبعك أحدا تشك في أن

 أي شخص ووجود للتحقق من قبل الدخول سيارتك في لواح األرضيةاألعلى و المقعد الخلفي في سريعة نظرة ألقي •

 في الداخل. يختبئ

 .عنه يدك ترفعال و بوق السيارة علي إضغط ،سيارتك من شخص غريب اقترب إذا. متوقفة في سيارة تجلسال  •

 .منها تقترب، ال سيارتك الفارغة قرب يقف إذا كان شخص ما ألحد. نافذةالأو  سيارتك باب تفتحال  •

 

 

 

 منع

سرقةال  

يحتمل أن تكون و أخطر الجرائم هي واحدة من السرقة

وم. يقوم اللص المتحدة الي في الواليات خطر إرتكابااأل

 كونيس ربحهم أن ونعتقدينها ألنه أو أل بعملية السطو

، المحتمل الربح ضيخفتمن خالل  ستحق المخاطرة.م

 ضحايا المحتملينلل، يمكن عتقالاإل من خطرال زيادةو

..هدفا واأن تصبح فرصهم في يلقللت  



 منع السرقة... تكملة

 النقود بشأن ذكيا كن

 أجهزة الصراف اآللي أو ستخدمإ للنقود ذا كانت هناك حاجةإ ستخدامها.إ تتوقع التي يةكمية النقدال حمل سوىال ت 

 .بطاقات السحب اآللي

 مناطق منعزلةتلك الموجودة في في الليل، و، وخاصة الطلق الهواء في الخارجية أجهزة الصراف اآللي تجنب 

 .يةداخل

 ذلك أمكن إذا محفظتك إظهار تجنب هدفا. يجعلك النقودحمل . تصرف الشيكا شركات أو البنوك في حذر علي كن .

 الوصول إليه. يسهل جيب في االئتمان وبطاقات، الشخصية بطاقتك، النقدية الالزمةب إحتفظ

 

 رقةخالل عملية س ما يجب القيام به

 تتقاتل أو جادلتال 

 لك. اإلصابة الشخصية ال يستحق األشياء الثمينة أو من المال مبلغأي . لصال مع

 طلب. امم أكثرب تتطوع، ولكن ال لصال تبع توجيهاتإ

 .تتعاون سوف بأنك اللص طمئنالسبب في ذلك. و بهالقيام  تنوي الذيما  لصلا أبلغ ،اإلمتداد أو الحركة عليك وجبإذا 

 :عن ذهنية مالحظات بعمل قم

  الخ، هلون عينو ،وشعره ،بشرتهو، ومالبسه ،جنسهو ،وطوله ،عمره ،اللصعرق 
 وشم. أو بالجسم جروح آثار مثل اللص حول عادي أي شيء غير 
 مكنك القيام أ الترخيص إذا حصل على رقمإ السيارة.، نوع ولون للمكان تركهمتجاه إ، موقعال تركوا، وكيف شركائه عدد

 بأمان. بذلك
 البعض ممع بعضه المشتبه بهم بين تمت قد تكون أي محادثات. 
 في وقت الحق هوصف يمكنك حتي المشتبه به سالح شكل ما. 
 بصمات األصابع رفع يتم بحيث بلمسه بهالمشتبه  قامتذكر ما ت أن حاول، أيضا. 

 هل تعلم؟

 الذكور اللصوص من واحد أو أكثرترتكب من قبل ، وتكون بمفردكعندما  تحدث السرقات العديد من. 
 قالشق ومواقف السيارات التسوق في مراكز، وخاصة سيارتك من وإلى في الطريق حدثت السرقات هذه من اكثير. 
 تحتماالإ من زيديمكن أن الم من لهاءإ هو، أو المشي سواء عند القيادة سماعة الرأس، أو محمولال الهاتف ستخدامإ 

 .للسرقة كعرضت
 مجتمع.لاحياة  سالمة وجودة هددتعنف  جريمة هي السرقة 
 التوعية والوقاية. من خالل خفضتنأن  يمكن الفرصة التي جريمة هي السرقة 
 مالقبض عليه حتى الضحايا فتراسإفي  ونستمريسوف و ونسلسلتم مجرمون هم لصوص. 
 أو جهات منع للشرطة ملعلومات توفير عدم، وضحية أنتكنت  إذا المجرم محاكمة وعدم، رقةعملية س عدم اإلبالغ عن 

 اإليذاء. يةستمرارإ يضمن اللصوص عن الجريمة
 مجرمال للقبض على هو السرقة للحد من ستراتيجياتإلأهم ا واحدة من. 



 

 

 

 

 

 

 لصوصل ال يمكن حيث سيارتك في أي ممتلكات من خالل تأمين في مدينتنا الجريمة في الحد من دورا فعاال يمكنك أن تأخذ

 .الخاصة بك أبواب السيارةقفل و ،معك المفاتيح الخاصة بك أخذ، رؤيتها

 األوقات. جميعمحيطك في ب على بينة كن 

 
  يارات.لساموقف  فيزدحام الشديد إلمضاءة جيدا ومناطق االفي المناطق  فقط بالركنقم 

 

 هذه  عليقفل إ)ويفضل قبل الوصول إلى وجهتك(.  البصر مرأىحزم من والاألشياء الثمينة الداخلية /  إزالة جميعب قم

 غالبا ما تشجع على السرقة.شياء . هذه األالسيارة صندوقفي  شياءاأل
 

 الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر  بين عشية وضحاها وخاصة أي مواد ذات قيمة في سيارتك دون حراسة، ال تترك(

 (.اليد شنطةمحفظة، والالمحمولة، والمال، 
 

 كتأمين ممتلكاتب مقترك سيارتك لمدة دقيقة أو عدة ساعات، ستكنت  سواءالنوافذ.  جميع إرفعجميع األبواب و قفلإ 

 وخذ المفاتيح الخاصة بك. تكسيار قفلإالخاصة بك، 
 

 أجهزة العمود.، وعجلة القيادة ومفاتيح اإلئقافوسيارة، الإنذار مثل أجهزة  السيارات سرقة موانع ستخدمإ 
 

 في المنزل. تكون الخاص بك عندما جراجسيارتك في ال ركنإ 
 

 األنظار.زالتها ووضعها بعيدا عن إ كيمكنأو معدات تلفزيونية  تيريوس جهاز إشتري 
 

 ئتمان في أي مكان في ية الشخصية، مفاتيح أو بطاقات اإل. ال تترك أية وثائق الهومعك سيارتكل يسجت وثيقة ملحأ

 السيارة.
 

 اإلدارة أو  إخطاروقم بإلى العمل  إرجعلسيارات، اتسكع في موقف يمشبوهة أو  بطريقة يتصرفأي شخص  إذا الحظت

 .3131-884-713 الرقم عليالشرطة  يستدعإ
 

فإن ضحية.  تكون أن فرصتك يمكنك تقليل، الفرصة تسلبإذا  فرصة. جريمة هو في معظم األحيان سيارةال السطو على

. األكيد شيءال يبحثون عن أنهم، تذكر. األيادي خاليي يرحلوا أن األمر بهم ينتهي سيارة قتحامبإ ايقامرو نل اللصوص معظم

 سيارتك. إلى من خالل النظر متالكاتالم أن ينظر إلى هذه الحاالت، يمكن في معظم

 السطو 

 علي

 سيارة

ريد إدارة شرطة هيوستن لك أن تكون آمن. من خالل ت

أن تساعد في  كيمكن ةقترحالمممارسة نصائح منع الجريمة 

 علي عملية سطوتصبح ضحية ل تك في أنتقليل فرص

.السيارات  



نوافذك. جميعغلق أ  

في موقف  مضاءة جيدا في أماكنإركن فقط 

.السيارات  

السيارات مثل أجهزة  سرقة موانع ستخدمإ

، وعجلة القيادة ومفاتيح اإلئقافسيارة، الإنذار 

 وأجهزة العمود.

 

 أي أشياء ثمينة ال تترك

 على مرأى حزم أو

.منةؤغير م أو البصر  

المفاتيح  تترك ال

في محرك  الخاصة بك

تأخذها  دائما. السيارة

.معك  

 السيارات علي السطو لمنعنصائح  

 رقابةدون  سيارتك قبل أن تترك هذه النصائح تتبعإهل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستغيب كنت  حتى لو. سيارتك أبواب أغلق

.لبضعة دقائق فقط  



 

 

 سرقة الهوية رتكبت   كيف

 ال في بطاقة هاتفية، وبطاقات االئتمان، وأرقام األرقام تدخليراقبك  -التلصص من فوق أكتاف األشخاص ATM. 

 أومريض،  أو عميل، بها أنتمن الشركات أو المؤسسات التي  سرقة الملفات الشخصية - التجارية السجالت سرقة 

 الخموظف 

 كشركة شرعية أو وكالة حكومية للحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بك. هذا يحدث غالبا من  اإلدعاء - غشال

 خالل البريد اإللكتروني.

 سم شخص آخر.أب  لمحمولتأسيس خدمة الهاتف ا - الهاتف عبر اإلحتيال 

 في إدخالهايتم مسحها ضوئيا /  في الوقت التي البنكية والبطاقات بطاقات االئتمان أرقام سرقة – االحتيال اإللكتروني 

 ".المحتالسم "إخدام جهاز جمع البيانات الخاصة معروف بستإلدفع ثمن شراء، وذلك ب الجهاز

 أو سلة المهمالت من الشركات للحصول على نسخ من  تكقمامب المرور – القمامة في شخصية معلومات عن البحث

 ان / البنك أو غيرها من السجالت.الشيكات وبيانات بطاقة االئتم

 بياناتو ،البطاقات اإلنتمان والبنكية حساب كشفأو  ن جديدةئتماإسرقة البريد للحصول على بطاقات  - سرقة البريد 

 .بالتزويرالعنوان  معلومات تغيير الضرائب وكذلك

 بك الخاصة اليد شنطةسرقة محفظتك أو  خالل منشخصية المعلومات الالحصول على  - يد شنطةمحفظة أو  سرقة. 

 عبر اإلنترنت. بها أنت تشاركالحصول على المعلومات التي  - الطريق السريع للمعلومات 

 عة ومشروعمال تجارية أل األصل شبه مواقع بنصباللصوص  يقوم عندما – الشخصية وإنتحال الغش 

تي تحذرهم بأن حساباتهم الشخصية عن طريق إرسال رسائل البريد اإللكتروني ال هممعلوماتخداع المستهلكين في إدخال 

 قانوني. ربشكل غي إليها الوصولنتهاء أو تم على وشك اإل

 سرقة الهوية تحذير عالمات

 الوصول عن فجأة تتوقف الشهريةالبيانات المصرفية بطاقات االئتمان وال حساب كشف. 
 وضعك الماليل فهمك مع تتطابق ال ألسباب االئتمان منحك رصيد رفض. 
 ال تعرفها من شركات فواتير البدء في الحصول على. 
 محدث هو أو لم يكن لديك للحصول على حساب الدائنين أو وكاالت جمع مكالمات من تتلقى . 
 بك االئتمان الخاص تقرير على عاديةغير  إدخاالت الحظت. 
 بها انت تقملم  سحبب المالية بيانات الحسابات تشير. 
 ئتمانإ بيانات بطاقة يصلك، أو. بطلبه تتقدم لم أنت ائتمان و رفضأقبول  تملقد  بأنه ليبلغك دائن من اتصال تلتقي 

 .كن لديكتلم  لحسابات

 

 

 سرقة

الهوية   

 

أنواع  لجميع يستخدم شائع هو مصطلح الهوية سرقة
  غير شرعية علي شخص بطريقة يحصل التي الجرائم
 تحتويبطريقة ما  ويستخدمها آخر شخصل يةشخص بيانات

سرقة . قتصاديةإلتحقيق مكاسب  عادة الغش والخداع، على
.أمريكا في األسرع نموا الجرائم هي واحدة من الهوية  



 سرقة الهوية... تكملة

 سرقة الهوية منع

  ئتمان هذا هو المفتاح لتقرير اإلرقم الضمان االجتماعي الخاص بك. تذكر هذه هي الخطوة األكثر أهمية.  بحمايةقم

 .ة قصويذلك ضرورلفقط عندما يكون  بإعطائه قمالخاصة بك والحسابات المصرفية. 

 وأرقام السركلمات  قلب ظهر عن احفظحملها. تالتي  ئتمانوبطاقات اإل الشخصية المالية المعلوماتتقليل كمية ب قم 

 معك. همحملبدال من  (PINS) الشخصي التعريف

  .منها التخلصقبل  التعريفية المعلوماتبتمزيق  قمالحفاظ على المعلومات المالية الشخصية في مكان آمن في منزلك. 

 أرقام الضمان  منكطلب تالمشروعة لن  الشركاتتذكر أن معظم . عشوائينمتصلين ال تعطي معلومات حساسة ل

 مصرفي.الحساب الجتماعي أو اإل

 الشخصي التعريف إدخالك أرقامدك عند ي إحجب (PINS)  الخاص بك في( ماكينات الصرف االلي ATM  ) أو عند

وإيصالها ماكينات الصرف بطاقات االئتمان الخاصة بك  . خذ إيصاالتإتصال ببطاقةطويلة اللمسافات امكالمات  ئكإجرا

 .منها التخلصقبل  بتمزيقها قم. (ATM) االلي

 إلى  إرسالهاتتعامل معه بدال من البنك الذي  منإعادة إصدارها  تم التيئتمان جديدة أو االجديدة أو بطاقة الالشيكات  إستلم

 على الشيكات الخاصة بك.الجتماعي الخاص بك رقم الرخصة أو رقم الضمان ا بطباعة تسمح المنزلك. 

 ةعادي غيرنشاط  اصة بك كل عام بحثا عن عالماتالخ يئتماناإل التقريرمن  تحقق. 

  ذلك لفقط عندما يكون  إعطائه رقم الضمان االجتماعي الخاص بك ومعلوماتك الشخصية من خالل عن الكشفالحد من

 .ة قصويضرور

  منتصال أو متأكدا اإلب انت بادرتعن طريق البريد إال إذا ال تعطي معلومات شخصية عبر الهاتف، عبر اإلنترنت أو 

 .بالثقة جديرة الشركة أن

 حفظتكمحتويات م سجالت من مكررة بنسخةحتفاظ اإل. 

 تهاسرق يتم أنالبريد الخاص بك حيث يمكن ضعها في صندوق تال البريد من مكان آمن.  فيمدفوعات ال أرسل. 

 يتم إرسالها أنه منللتأكد  المصدرب إتصل، في الوقت المحدد صلت مل الخاصة بك ئتمانأو بطاقة اإل بنكيالحساب الكشف  إذا

 ةسرق لصلل يمكن سمك.بإ العنوان تغيير طلب تقديمتم  قدمعرفة ما إذا كان مكتب البريد لب أيضا لتصإ. الصحيح إلى العنوان

 .نشاط غير قانونيخفاء إل البيانات تحويل أو

 سرقة الهويةضحية ل انت كنتإذا 

 3131-884-713: الرقم علي الفورعلى  هيوستن إدارة شرطةب تصلإ 
 علي ياالئتمان تقاريرل التالية وكاالتالب تصلإ : 

 ترانس يونين  (Trans Union) 1-800-680-7289 www.tuc.com 
 CSC  فراود(CSC Fraud) 1-800-272-9281 www.csccredit.com 
  إكويفاكس(Equifax) 1-800-525-6285 www.Equifax.com 

 إكسبيريان(Experian)    3742-397-888-1 www.experian.com 

 

 IDTHEFT-877-1 علي االتحادية جنة التجارةبل تصلإ •

 الخاصة بك يتقرير االئتمانال راجع •

 مجانية من تقرير نسخة لكتوفير وطنية  المستهلك تقارير شركات كل من يتطلب  (FCRA)قانون اإلبالغ عن االئتمان العادل

 شهرا. 12 مرة واحدة كل، على طلبك ءبنا الخاص بك، ياالئتمان

 

 

http://www.tuc.com/
http://www.csccredit.com/
http://www.equifax.com/
http://www.experian.com/


 

 

 منع

 سرقات

 الشركات
 

 البقاء في حالة تأهب

 جودهم.اوتمكان أو عملال في معك هومن  عليعرف ت 
  للطقس مالبس غير مالئمة يرتدون الذين الناسمن  حذر عليكن. 
  غالقفتتاح واإلاإل أوقات فيوخصوصا  عملك خارج نشاط مشبوه أي من وعيكن على. 
 عملك من داخل ةمرئي تنإذا كا المشبوهة سياراتال ترخيص اتلوح أرقام كتبأ. 

 البدنية الموانع

  مخارج.المداخل ولا في، وخاصة هضاءة جيدإ عملك إضاءة علىالحفاظ 
 خدمة  مجال وجهة نظر ال تعرقل والمعروضات الفتاتأن ال من تأكد ل.العم في جميع أنحاء رؤيةال الحفاظ على

 من الشارع. العمالء
 لصال طول للمساعدة في تحديد متفاوتة رتفاعاتإ بعدة الرئيسي المدخل حافة علي عالمة ضع. 
 هذه الحقيقة.ب مدخلالفي  مالحظات ضعو ،للنقود أألدني بالحد حتفظإ 
 أجهزة اإلنذار أو الفيديو و / تركيب كاميرات في فكر. 

 

 الودائع المصرفية إجراءات

  عن عملك المعلنة أو المالبس عالمات األسماء رتداءإتجنب. 
 المسلحة الحرس  / الشرطة حماية ستخدام إ، مبالغ نقدية كبيرة كعند حمل. 
  ساعات النهار خالل الودائع جعلحاول. 
 الودائع. بإيداع على األقل الموظفين اثنين منيقوم  يجب أن 
 على طول الطريق. محطات أخرى في توقفتال  البنك. مباشرة إلى إذهب 
 مختلفة أوقاتو ةمختلف طرقم ستخدإ. 
 لبنك.ل تكعند مغادر وكذلك عند وصولك عملك غإبل 
 ذلك ممكنا. ذا كانإ دواألفرا المستخدمة المركبات غير 
 تتبعك قد تكون  سيارةأي  ن على بينة منك. 
 في السيارة. ةمراقب دون الوديعة ال تترك 
 عملك الى كثناء عودتأ اإلجراءات تبع نفسإ من البنك، النقودتتسلم  إذا كنت. 



 ........منع سرقات الشركات تكملة

 واإلغالق االفتتاح إجراءات 

  عملك وإغالق عند فتح ينحاضر الموظفين األقل ثنين علىإأحرص علي وجود. 
 قتحامإ أماكن وكذلك أو سيارات مشتبه بها أشخاص عن المبنى في جميع أنحاءبحث إ، العمل الي كولدى وصول. 
 داخلبال احد اختباء  للتأكد من عدمتم التحقق منها  العمل مقر داخل المناطقجميع أن من  تأكد، اإلغالق عند. 
 بعد ساعات العمل ألي شخص الباب ال تفتح. 

وينبغي . إلى ديارهم أو أعمالهم الموظفين إلى اللصوص تتبعي األحيان بعض في. في جميع األوقات محيطكب كن على بينة

 تتتبعك. التي للسيارات يقظكن . منزلسالمة الو السياراتب معينة فيما يتعلقال احتياطات السالمة أن يتبع

 

 أكتب .تشك أن أحدا يتتبعك أنك حالة في، أماكن آمنة هذه هي. في منطقتك طفاءاإلمراكز الشرطة و ماقسأ أماكنأعرف 

 تكونتتمنى ان  من أن ال تحتاج إليها ألنكمنها في وقت الحق تتخلص  أنفمن األفضل . مشبوهة سيارةأي  لوحة ترخيص

 .بعد فيما معك

 

 رقةعملية سالتخطيط ل

. ينبغي أن يكون ونمستعد واكونتمن األفضل أن ف، يجربهإنسان أن  أليعلى الرغم من أن هذا هو الشيء الذي ال ينبغي 

 لنجاة من السرقة.هو االهدف الرئيسي 

 

  أي مبلغ من المال ال يستحق اإلصابة الشخصية.لصال تقاتلجادل أو تال . 
 كذلك ربما هو عن موقف أو شخص ما، و خاطئا. إذا كان هناك شيء يبدحدسك ستماع إلىإلا. 
 واجه حالة الطوارئ بحيث يصبح "طبيعة متخاذها في حال أن تن ذلك ممكنا اإلجراءات التي يجب كلما كا ذهنيا راجع

 ثانية".
  هاتف مخفي بظ افتحاإلبعد السرقة و محبوس الموظفيكون فيها  أن الممكن منفي أي غرفة  إحتياطيمفتاح بالحفاظ

 الطارئة. تالحااللمثل هذه 
 رقم هاتف الشرطة بالقرب من الهاتف.بفاظ تحاإل 
  تماما مع سياسات الشركة وإجراءاتها. التصبح مألوففي جميع الدورات التدريبية المقدمة  الفعالةالمشاركة 

 

 :جيدة تشملالخطة البعض عناصر  .لك "خطة" ومناقشة لتطويرلقاءات دورية للسالمة أقم 

  ال تقاوم( السرقةسلوك الموظف أثناء عملية( 
 الشرطة. بالغكيفية إ 
 الهروب طريق. 
 .كيفية الحصول على وصف للمشتبه فيه و / أو معلومات السيارة 
  مسبقا بين الموظفين. عليها متفق إشاراتاشمل 
  اإلنذار جهازكيفية تنشيط. 
 اإلنذار جهازتنشيط  ريدال ت متي. 
 



 ........الشركاتمنع سرقات  تكملة

 رقةخالل عملية س ما يجب القيام به

 

 لك. اإلصابة الشخصية ال يستحق األشياء الثمينة أو من المال أي مبلغ. لصال تقاتل أو جادلتال 

 طلب. امم أكثرب تتطوع، ولكن ال لصال تبع توجيهاتإ

 .تتعاون سوف بأنك اللص طمئنالسبب في ذلك. و بهالقيام  تنوي الذيما  لصلا أبلغ ،اإلمتداد أو الحركة عليك وجبإذا 

 :عن ذهنية مالحظات بعمل قم

  الخ، هلون عينو ،وشعره ،بشرتهو، ومالبسه ،جنسهو ،وطوله ،عمره ،اللصعرق 
 وشم. أو بالجسم جروح آثار مثل اللص حول عادي أي شيء غير 
 مكنك القيام أ الترخيص إذا حصل على رقمإ السيارة.، نوع ولون للمكان تركهمتجاه إ، موقعال تركوا، وكيف شركائه عدد

 بأمان. بذلك
 البعض ممع بعضه المشتبه بهم بين تمت قد تكون أي محادثات. 
 في وقت الحق هوصف يمكنك حتي المشتبه به سالح شكل ما. 
 بصمات األصابع رفع يتم بحيث بلمسه بهالمشتبه  قامتذكر ما ت أن حاول، أيضا. 

 السرقة بعد

 على الفور، 1-1-9، بالشرطة اتصل. 
 يجب يغادر أن شاهد علي وجبإذا  الشرطة. حتى وصول وابقيأن  عيانالشهود  وأطلب من جميع األبواب جميع غلقأ ،

 لضباط.ل هعطاءإلرقم الهاتف و ،العنوان، واسمهاسمه / إالحصول 
  اللص مظهر حول مقارنة المالحظات أو السرقة ال تناقش. المتهمين وصفا لجميع كتابة الشهود جميع عليوينبغي. 
 أي شيء ال تلمس. مسرح الجريمة حماية. 

 
 

 

 

 

 

 

 



شرطة هيوستن إدارةأقسام    

 

  4400-247-713       القسم المركزي

61 Riesner Street 

 

 3800-218-281       قسم كلير اليك

2855 Bay Area Boulevard 

 

 4600-928-713       قسم إيست سايد

7525 Sherman 

 

  4500-913-281       قسم كينغ وود

3915 Rustic Wood Drive 

 

 1200-394-832     قسم ميد ويست )الغرب األوسط(

7277 Regency Square 

 

 5300-405-281      نورث )شمال( قسم

9455 West Montgomery 

 

 0200-635-713     قسم نورث إيست )شمال شرقي(

8301 Ley Road 

 

 0900-744-713     ويست )شمال غربي(قسم نورث 

6000 Teague Road 

 
 4700-394-832      قسم ساوث جيسنر

8605 Westplace Drive 

 

 5000-731-713    قسم ساوث إيست )الجنوب الشرقي(

8300 Mykawa 

 

 3900-314-713    قسم ساوث ويست )الجنوب الغربي(

4503 Beechnut 

 

 4700-584-281    قسم ويست سايد )الجانب الغربي(

3203 South Dairy Ashford 
 


