جرم کا تکون

ہنگامی  9-1-1پولیس غیر ہنگامی
713-884-3131
عام معلومات کے لیے ،اپنے مقامی پولیس اسٹیشن
سے رابطہ کر یں (ذیل میں نمبر فراہم کیے گئے ہیں)

ذاتی تحفظ

یا

پبلک افیئرز سے اس نمبر پر رابطہ کر یں
713-308-3200
مز ید معلومات کے لئے ،مالحظہ کر یں

جرم

www.houstonpolice.org

ہوسٹن پولیس اسٹیشنز

بیداری
آپ کے تحفظ کی
کلید ہے

موقع
جرائم کا تکون تین عوامل کی شناخت کرتا ہے جو کسی
مجرمانہ خالف ورزی کا باعث ہوتا ہے۔
مجرم کی جرم انجام دینے کی خواہش؛ مجرم کی خواہش کا
ہدف ؛ اورارتکاب جرم کا موقع۔
آپ مجرم کوموقع نہ دے کر جرم کے تکون کو توڑ سکتے
ہیں۔ ہوشیار رہیں اورہمہ وقت اس بات سے واقف رہ کر
بہتر قوت فیصلہ کا استعمال کر یں کہ آپ کے اردگرد کون
اور کیا ہے۔ آپ آسان ہدف بننے سے بچ سکتے ہیں۔

یاد رکھیں!
آگہی آپ کے تحفظ کی کلید ہے۔

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

ایر پورٹ  -بش
ہابیُش
ایرپورٹ-ب
ایر پورٹ -
ایرپورٹ -ہابی
سنٹرل
لیک کلیئر
سینٹرل
کلیئر
ایسٹ سائڈ
لیک
ایسٹ سائڈ
ووڈ
کنگووڈ
کنگ
مڈویسٹ شمال
مڈ و یسٹ
شمال مشرق
شمال
شمال مغرب
شمال مشرق
جنوب سنٹرل
شمال مغرب
جنوب جیسنر
جنوبی سنٹرل
جنوب مشرق
جنوبی جیسنر
مغرب
جنوب
مشرق
جنوب
اسپیشل اوپس
ویسٹمغرب
جنوب
سائڈ
اسپیشل او پس
ویسٹسائڈ

ہیوسٹن کو

محفوظ
رکھیے

ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ
آپ محفوظ رہیں! ذاتی تحفظ کے ان مفید نکات
پر عمل کرکے ،آپ ان مواقع کو کم کر یں گے جس
کی تالش مجرموں کو کسی جرم کے شکار کو ہدف
بنانے کے لیے ہوتی ہے۔

سڑک سے متعلق حسیت
•

اعتماد کے ساتھ چلیں۔ یہ پیغام دیں کہ آپ پرسکون ،پراعتماد
ہیں ،آپ کو معلوم ہے کہ کہاں جارہے ہیں ،اور جانتے ہیں کہ آپ
کے آس پاس کیا ہورہا ہے۔

•

تعداد میں تحفظ۔ اچھی طرح سے روشن سڑکوں پر سفر کر یں اور
سنسان عالقوں سے ہوکر گزرنے والے مختصر راستوں سے
بچیں۔

•

کوشش کر یں کہ پرس اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ لیکن اگر ضروری
ہو تو ،اسے اپنے بازو کے نیچے محفوظ طور پر رکھیں۔ کبھی بھی
پرس کا فیتہ اپنے بازوؤں کے گرد نہ لپیٹیں یا اپنا پرس چھیننے
کی کوشش کرنے والے چور کے ساتھ زور آزمائی نہ کر یں۔ آپ
سنگین طور پر زخمی ہوسکتے ہیں۔

•

ز یادہ مقدار میں نقدی یا تحر یص دینے والے دوسرے آئٹمز،
جیسے مہنگے ز یور یا لباس کی نمائش کرنے سے بچیں۔

•

گلیوں میں سامان بیچنے والے ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو
مول بھاؤ والی قیمت پر کچھ بیچنے کی کوشش کررہا ہو۔ اگرچہ
یہ سننے میں مناسب ہی لگے،لیکن ممکن ہے حقیقت اس
کے برعکس ہو۔

گھر پر تحفظ
•

جب آپ گھر پر ہوں تو دروازوں اور کھڑکیوں کو
مقفل رکھیں۔ مجرم آسان تر ین داخلے والے
گھروں کو ڈھونڈتے ہیں۔

•

 190ڈگری کے زاو یہ نظر والے جھروکے نصب
کر یں تاکہ آپ اس کی تصدیق کرسکیں کہ آپ کے
دروازے کے دوسری طرف کون ہے۔

•

اپنے گھر کا باہر کا دروازہ کھولنے سے پہلے ،جان
لیں کہ دروازے پر کون ہے اور کسی غیر متوقع
مالقاتی کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ اس میں
کمپنی کے مالزمین اور دیگر وکالء شامل ہیں۔

•

باہر کی جانب روشنی گھس پیٹھیوں سے اضافی
تحفظ فراہم کرتی ہے۔ سستے ٹائمرز یا فوٹو
الیکٹرک سیلز شام کے دھندلکے اور طلوع صبح
کے وقت روشنیوں کو خود بخود آن اور آف کر دیں

•

اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا پیچھا کررہا ہے تو ،گھر نہ
جائیں۔ گاڑی چال کر قر یب تر ین تھانے ،فائر اسٹیشن ،کھلے
گیس اسٹیشن ،یا اچھی طرح سے روشن جگہ یا ایسے لوگوں کے
پاس جائیں جو آپ کی مدد کر سکیں۔

•

اگر آپ کی کار میں خرابی ہے تو ،مدد کے اشارے کے لیے ہوڈ
کو اٹھائیں اور دروازے کے ہینڈل میں سفید کپڑا باندھیں۔ کار
میں واپس جائیں اور کھڑکی اور دروازے بند کردیں۔ اگر کوئی
رکتا ہے تو ،انہیں مدد کے لیے کال کرنے کو کہیں۔ کسی سے
بھی سواری کی پیشکش قبول نہ کر یں۔

عوامی لفٹ
•

اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے پر یشانی ہے جو آپ کے ساتھ
لفٹ کا انتظار کررہا ہے تو ،یہ ظاہر کر یں کہ آپ کچھ بھول گئی
ہیں اور لفٹ میں سوار نہ ہوں۔

•

سوار ہونے سے قبل یہ یقینی بنانے کے لیے اندر دیکھ لیں کہ کوئی
مشتبہ لگنے واال فرد نہ ہو ،اگر ایسا ہو تو سوار نہ ہوں۔

•

اندر جانے کے بعد ،کنٹرولز کے قر یب کھڑی ہوں اور ایمرجنسی
بٹنوں سے واقفیت پیدا کر یں۔

گاڑی سے متعلق تحفظ

•

اگر کوئی مشتبہ شخص سوار ہو تو آپ باہر نکل جائیں۔

•

اچھی طرح روشن جگہوں پر پارک کر یں تاکہ آپ دور سے ہی
اپنی کار اور آس پاس کو دیکھ سکیں۔

•

اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو ،االرم اور جتنے فلور کے بٹن ممکن
ہوسکتے ہوں دبائیں۔

•

اپنی کار کی چابیاں تیار رکھیں ،اپنی کار کے چاروں طرف اور اس
کے نیچے دیکھیں اور اس کے پاس پہنچنے سے پہلے مشتبہ
افراد کے مدنظر قر یب میں کھڑی کی ہوئی دوسری گاڑ یوں کا
مشاہدہ کر یں۔

•

اپنی کار میں کسی کے چھپے ہونے کو چیک کرنے کے لیے اس
میں داخل ہونے سے پہلے پچھلی سیٹ اور فلور بورڈز پر ایک
نظر ڈالیں۔

گے۔

کام سے متعلق تحفظ
•

ماتحت ساتھی کارکنان کے ٹیلیفون نمبر یا پتے ان کی اجازت
کے بغیر کسی کو بھی نہ دیں۔

•

کام پر موجود لوگوں کے سامنے ذاتی منصوبوں کا افشاء کرنے
میں احتیاط برتیں۔

