هل تعلم؟

طوارئ 9-1-1

كن يقظ

العديد من السرقات تحدث لضحايا بمفردهم ،وترتكب
من قبل واحد أو أكثر من اللصوص الذكور.

شرطة غير الطوارئ

كن علي أهبة
ا إل س ت ع د ا د

للمعلومات العامة ،اتصل بقسم شرطتك المحلية

كن آمن

كثيرا من هذه السرقات تحدث في الطريق من وإلى
سيارتك ،وخاصة في مراكز التسوق ومواقف
السيارات الشقق.
إستخدام الهاتف المحمول أو سماعة الرأس ،سواء عند
القيادة أو المشي ،هو إلهاء من الممكن أن يزيد من
إحتماالت تعرضك للسرقة.
السرقة هي جريمة عنف تهدد سالمة وجودة حياة
المجتمع.

713-884-3131
(أرقام الواردة أدناه)
أو

اتصل بالشؤون العامة علي
713-308-3200
لمزيد من المعلومات ،زور موقعنا

www.houstonpolice.org

السرقة هي جريمة الفرصة التي يمكن أن تنخفض من
خالل التوعية والوقاية.
لصوص هم مجرمون متسلسلون وسوف يستمرون في
إفتراس الضحايا حتى القبض عليهم.
واحدة من أهم اإلستراتيجيات للحد من السرقة هو
للقبض على المجرم.
عدم اإلبالغ عن عملية سرقة ،وعدم محاكمة المجرم
إذا كنت أنت ضحية ،وعدم توفير ملعلومات للشرطة
أو جهات منع الجريمة عن اللصوص يضمن
إستمرارية اإليذاء.
تقوم جهات منع الجريمة بدفع مكافأة مالية تصل
إلى $ 5000لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إعتقال
وتوجيه التهم ألي شخص متورط في إرتكاب جريمة
جناية.
يمكن اإلتصال بجهات منع الجريمة علي
) 713-222-TIPS (8477أو
www.crime-stoppers.org

مطار – بوش
مطار – هوبي
مركزي
كلير اليك
الجانب الشرقي
كينغ وود
الغرب األوسط
شمال
شمال شرقي
شمال غربي
وسط الجنوب
جنوب جيسنر
الجنوب الشرقي
الجنوب الغربي
العمليات الخاصة
الجانب الغربي

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0200
832-394-4700
713-731-5000
713-314-3900
832-394-0000
281-584-4700

الحفاظ على هيوستن

آمنة

السرقة هي واحدة من أخطر الجرائم ويحتمل أن
تكون األخطر إرتكابا في الواليات المتحدة اليوم.
يقوم اللص بعملية السطو ألنه أو ألنها يعتقدون
أن ربحهم سيكون مستحق المخاطرة .من خالل
تخفيض الربح المحتمل ،وزيادة الخطر من
اإلعتقال ،يمكن للضحايا المحتملين تقلليل
فرصهم في أن تصبحوا هدفا.

الوقاية في المنزل
ينبغي وجود أقفال مركبة علي لجميع األبواب المؤدية إلى
الخارج.

اجعلمفاتيح سيارتك جاهزة كلما تقترب من سيارتك ،وأنظر أسفل،
وحول ،وداخل سيارتك للبحث عن أشخاص قد يكونوا مختبئين .إذا
كان الوضع آمن ،أدخل وقفل جميع األبواب على الفور.
البقاء في حالة تأهب .ال تفود بإستخدام القيادة اآللية .شاهد المرايا ألية
سيارة ممكن أن تكون تتبعك.
إذا كنت تعتقد أن شخصا ما يتبعك ،ال تعود إلى المنزل .إذهب الي
قسم للشرطة ،أو محطة إطفاء ،أو أقرب محطة للبنزين ،أو منطقة
مضاءة جيدا يوجد بها أناس من الممكن أن يساعدوك.
في حين التوقف في إشارة المرور ،إترك مساحة كافية بين سيارتك
والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من المناورة والهروب إذا لزم األمر.

إتبع توجيهات السارق ،ولكن ال تتطوع بأكثر مما طلب.

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

إذا وجب عليك الحركة أو اإلمتداد ،أبلغ اللص ما الذي تنوي القيام
به والسبب في ذلك.

إمشي بحذر وبثقة

أقفل األبواب والنوافذ الخاصة بك عندما تكون في المنزل.

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

قبل فتح باب الخارجي ،تأكد من أنك تعرف هوية
الشخص الذي هو بالباب الخاص بك قبل السماح القبول.

كن حذرا ،أمشي برأسك مرفوع وال تسمح لعقلك بالهيمان .تفحص
محيطك تكرارا ،وذلك يتضمن ما هو خلفك.

ال تفتح الباب لزائر غير متوقع .وهذا يشمل موظفي
الشركات ومتطفلين آخرين.

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

قم بتركيب ثقب باب مع زاوية مشاهدة  190درجة بحيث
يمكنك التحقق من هو على الجانب اآلخر من الباب
الخاص بك.
ال تعلن أنك تعيش بمفردك.
تأكد من اإلضاءة الخارجية تعمل في الليل .ضوابط الوقت
الغير مكلفة أو مصابيح الخاليا الضوئية سوف تقوم
بتشغيل وإطفاء األضواء تلقائيا عند الغسق والفجر.

ال ترتدي المجوهرات باهظة الثمن أو غالية الثمن وأحمل أقل قدر
ممكن من النقود .أترك األشياء الثمينة في المنزل إذا لم يكن هناك
حاجة لها.

ثق بحدسك ،وتجنب المواقف الغير المريحة .فمن األفضل أن تكون آمنا
عن آسف.
كن يقظا لمجموعات من الذكور  /اإلناث إذا كانوا في حالة قيادة أو مجرد
تسكع.
ال تأخذ طرق مختصرة من خالل مسارات مظلمة ،المشي بها قليل مثل
الممرات ،والساللم أو األزقة.

كن ذكيا بشأن النقود
ال تحمل سوى الكمية النقدية التي تتوقع إستخدامها .إذا كانت هناك
حاجة للنقود إستخدم أجهزة الصراف اآللي أو بطاقات السحب اآللي.

أكتب رقم لوحة ترخيص أي سيارة مشبوهة وإتصل
بالشرطة إذا كنت قلق.

تجنب أجهزة الصراف اآللي الخارجية في الهواء الطلق ،وخاصة في
الليل ،وتلك الموجودة في مناطق منعزلة داخلية.

قلل من فرصة خطف سيارتك

كن علي حذر في البنوك أو شركات صرف الشيكات .حمل النقود
يجعلك هدفا.

إركن دائما في منطقة مضاءة جيدا حتى تستطيع أن ترى
سيارتك والمناطق المحيطة بها من مسافة بعيدة.

تجنب إظهار محفظتك إذا أمكن ذلك .إحتفظ بالنقدية الالزمة ،بطاقتك
الشخصية ،وبطاقات االئتمان في جيب يسهل الوصول إليه.

ما يجب القيام به خالل عملية سرقة
إبقي هادئا .ال تقاوم .حاول أن ال تكون بطال .ال تأخذ أي إجراء من
شأنه أن يعرض سالمتك للخطر.

قم بعمل مالحظات ذهنية عن:








عرق اللص ،عمره ،وطوله ،وجنسه ،ومالبسه ،وبشرته،
وشعره ،ولون عينه ،الخ
أي شيء غير عادي حول اللص مثل آثار جروح بالجسم أو
وشم.
عدد شركائه ،وكيف تركوا الموقع ،إتجاه تركهم للمكان ،نوع
ولون السيارة .إحصل على رقم الترخيص إذا أمكنك القيام
بذلك بأمان.
أي محادثات قد تكون تمت بين المشتبه بهم مع بعضهم
البعض.
ما شكل سالح المشتبه به حتي يمكنك وصفه في وقت الحق.
أيضا ،حاول أن تتذكر ما قام المشتبه به بلمسه بحيث يتم رفع
بصمات األصابع.

بعد السرقة
إتصل بالشرطة 9-1-1 ،على الفور .يجب علي الشخص المتصل
بالشرطة أن يكون قادر على البقاء على الهاتف إذا طلب المرسل
منه انه  /انها القيام بذلك.
أقفل جميع األبواب وأطلب من جميع شهود عيان أن يبقو حتى
وصول الشرطة .إذا وجب علي الشاهد أن يترك ،يجب الحصول
علي اسمه  /اسمها وعنوانها ورقم الهاتف.
وينبغي لجميع الشهود كتابة وصفا لجميع المتهمين .ال تقوم بمناقشة
السرقة أو مقارنة المالحظات حول ظهور السارق مع أي شخص.
حماية مسرح الجريمة .ال تلمس أي شيء.

