
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-1-1طوارئ   

 شرطة غير الطوارئ

713-884-3131 

المحلية تكشرط بقسمعامة، اتصل المعلومات لل  

(الواردة أدناهأرقام )  

 أو

علي الشؤون العامةل باتص  

713-308-3200 

 لمزيد من المعلومات، زور موقعنا

www.houstonpolice.org 

 أقسام شرطة هيوستن

بوش –مطار  281-230-6800  

هوبي –مطار  713-845-6800  

 مركزي 713-247-4400

 كلير اليك 281-218-3800

 الجانب الشرقي 713-928-4600

 كينغ وود 281-913-4500

 الغرب األوسط  832-394-1200

 شمال 281-405-5300

 شمال شرقي 713-635-0200

 شمال غربي 713-744-0900

 وسط الجنوب 832-394-0200

 جنوب جيسنر 832-394-4700

 الجنوب الشرقي 713-731-5000

 الجنوب الغربي 713-314-3900

 العمليات الخاصة 832-394-0000

 الجانب الغربي 281-584-4700
 

المنزل  المضلل عليللهجوم  يآخر تقنية

 ماء وطلب قامةمحل اإل إلى يأن يأت هو

 ستخدامإأو ، الحمامستخدام إ وأ، للشرب

 إلى للدخولللحصول علي إذن  الهاتف

 الضحية نتباهإ يحول فإن الشخص. منزلك

.عن األشياء الثمينة متواطئ يبحث في حين  

 

 

 تمثيل أي شخص يدعي من حذراكن 

 أو، المستهلكين، أو منظمات الشركات

 ستردادإ فرتو الجهات الحكومية التي

إحتياالت التسويق عبر  من األموال المفقودة

 هذال  حيلةفي  رسوم. الهاتف مقابل

 المخادعينبعض  يتظاهر، نفسه الموضوع

بمحاولة  يقومون مسؤولون نهمأباإلدعاء 

هذه  مع تتماشى ال. مساعدتكمب  لصصيد" "

.المخططات  

 

وظائف  مختلف تعرض بتقديمالتي  األفراد

 أو سقف الخاص بكال مثل المنزل إصالح

المشتبه  .زهيدبسعر  بالط السيراميك وضع

 نممتخلفة  موادلديهم  أن ونيدع بهم

 وظائف أخرى.

تكلفة تصبح العمل،  نتهاء منبمجرد اإل

 مطالبةو األول االقتباس هي أكثر منالعمل 

.الدفع نقداب  

طلبيقد  بهمالمشتبه ، فإن أيضا  

العمل المواد الالزمة  لشراء المال مقدما

.عودة دون ذهابالو  

 الجريمةمنع 

للمواطنين من 

السن كبار  

 هيوستن الحفاظ على

 آمنة

http://www.houstonpolice.org/


 

 

 

 بدنيةال المشاكل إلى جانب خبرةمليئة بالبحياة 
األميركيين  غالبا ما تجعل الشيخوخةب المرتبطة

عمليات ل الوقوع ضحايا من متخوفين األكبر سنا
 ،عتداءات الجسديةواإل السرقات السطو،
 أعظم ومع ذلك، فإن. جرائم العنف وغيرها

 من تأتي المواطنين كبار السن من ضد جرائمال
.الخداععيب أالوالغش   

 
 
الشخصية السالمة  

إذا  أو مجموعة، مع العائلة واألصدقاء الذهاب• 
، الى المتجر عند الذهاب بمفردك بدال من أمكن
.والطبيبك، والبن  

 
 مثل اهاتتلق ي شيكاتألاإليداع المباشر ستخدامإ •

.معاشوال جتماعيالضمان اإل دفعات  
أو  كبيرة من النقود كميات عرض تجنب •

باهظة  مثل المجوهرات، األخرى المغرية األشياء
.الملفوفاتوالمالبس، الثمن، و  

 
 

في المنزل السالمة  

 
النوافذ الخاصة بك.األبواب و قفلإ •  

 
.في منزلك الغرباء ال تدع •  

 
ذو  ، والناسمن غالفه تحكم على الكتاب ال• 

.النساء كذلكالجرائم و يرتكبون الملبس الحسن  

، للخدمات االجتماعية وقعت أو إتصل إذا لم تكن قد •
شخص ، ال تدع عناية طبية أو المجانيةومحالت البقالة 

.تحتاج إلى خدماتهم بأنك يقنعك غريب  

 
 هويةتحقق من ، الخدماتب إتصلت إذا كنت قد •

.منزلك دخليقبل أن  الشخص  

 
في انك  أو كتعيش وحد كأن أبدا يعرف تدع أحدا ال •

.بمفردك المنزل  

 
طمئنان لإل مع صديقاألصدقاء" " نظام العمل على •

، شخص غريب بمجرد ظهور. البعض كمبعض على
.ن يأتيبهم أل موثوقال أحد الجيرانبتصل إ  

 
 الرصد الذي يوفر إنذار المنزل نظام فكر في تركيب• 

الطبية. وحاالت الطوارئ، والحرائق، سطوال ياتلعمل  

 

حتيال التسويق عبر الهاتفإ  

التي تبدو "أفضل من  الهاتف عروضفي  متشككا كن •
.أن تصدق"  

 
 طلبأو تخاذ قرار فوريإ الضغط من أجل مقاومة •

العرض. تشرحل مكتوبة المتابعة المواد  

 
 الطوابع ثمن ما ال يزيد عن دفع الموافقة على •

. اليانصيب في "الفوز" خطارهم بشأنإلدى  البريدية
ال " يسمح المشروعة اليانصيب يجب على جميع

تسلم الجائزة.و" وسيلة لتلعب لعبة للشراء ضرورية  

أو أرقام  االئتمان الخاصة بك بطاقة توفر ال• 
غير  من شركة متصل ىال الجارية حساباتال

نظمة م مع الشركة من دون التحقق أوال مألوفة
 في الوالية المستهلك وكالة حماية ،األعمالب الرقي

.المدعي العام للوالية أو  

 
 مع محادثة نجرار إلىاإل لنفسك أبدا تسمحال  •

 ك،سمإ عن من خاللها تكشف مجهول متصل
إلى  يشير أو أي شيء العائليضعك وأ ك،عنوانوأ

.وحدك أنك  

 
لشركة ل "عدم اإلتصال" قائمة على كوضع طلبأ •

مرغوب غير ال المكالمات الهاتفية عددللحد من  
 فيها.

 
وسائل الغش أحدث  

حتاج تو جتماعيةإ أخصائية أنها مرأةإ تصرح لك
تقوم  ،عنهاما تبتعد عند. سمعللختبار إ إلعطائك

عناصر  لديك هي بجلب ممتالكاتك أو تكتشف أن
.بعد إنصرافها مفقودة  
 الخريف عندما أو والصيف ،الربيع وقت خالل

منزلهم  فناء على األفراديعمل  يكون الطقس لطيفا
. ديارهم أبوابقفل يقومون ب ال في معظم األحيانو
الضحية  االقتراب منسيقوم ب دافراأل من  احدو
ثاني  شخص في حين أن نتباههاإ / يشغل إنتباههو

, ويسرق مال, مجوهرات الضحيةمنزل  يدخل
.القيمة وغيرها من األشياء  


