طوارئ 9-1-1
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الفرصة

السالمة الشخصية

713-884-3131
للمعلومات العامة ،اتصل بقسم شرطتك
المحلية
(أرقام الواردة أدناه)
أو

الوعي
مفتاح سالمتك

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

www.houstonpolice.org

أقسام شرطة هيوستن
مثلث الجريمة يحدد ثالثة عوامل التي تخلق
جريمة جنائية.
رغبة مجرم على إرتكاب الجريمة؛
الهدف لرغبة المجرم؛ و
فرصة للجريمة كي ترتكب.
يمكنك تفريق مثلث الجريمة من خالل عدم
إعطاء المجرم الفرصة لذلك .البقاء في حالة
تأهب وإستخدام الحكم الجيد من خالل معرفة من
وما هو حولك في جميع األوقات .يمكنك تجنب
أن تصبح هدفا سهال.

تذكر!
الوعي هو المفتاح لسالمتك.

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
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م

ترغب إدارة شرطة هيوستن لك أن تكون آمنا! من
خالل ممارسة نصائح السالمة الشخصية هذه ،سوف
تقلل من الفرص التي يبحث عنها المجرمون عند
إستهداف ضحايا جرائمهم-
________

السالمة في المنزل
• أقفل األبواب والنوافذ الخاصة بك عندما تكون في المنزل.
المجرمون يبحثون عن المنازل ذات المداخل ألسهلة.
• قم بتركيب ثقب الباب ذات ز وي رؤية  190درجة بحيث يمكنك
التحقق من هو على الجانب اآلخر من الباب الخاص بك.
• قبل فتح الباب الخارجي لمنزلك ،اعرف من هو على الباب
وعدم فتح الباب لزائر غير متوقع .وهذا يشمل موظفي الشركة
ومحامين آخرين.
• اإلضاةة الخارجية توفر حماية إضافية من الدخالة .المؤقتات
الغير مكلفة أو الخاليا الكهروضوئية تضية وتطفئ تلقائيا
األضواة عند الغسق والفجر.

منطق الشارع



• امشي بثقة .قم بايصال رسالة للغير بانك هادئ ،واثق ،وتعرف
أين أنت ذاهب ،وعلى معرفة بما يدور من حولك.
• السالمة في إزدياد عدد .امشي فقط في الشوارع المضاةة
بشكل جيد وتجنب الطرق المختصرة عبر المناطق المهجورة.
• حاول أن ال تحمل شنطة يد .ولكن إذا كان ال بد ،احملها بشكل
آمن تحت ذراعك .ال تقوم ب ف حزام شنطة اليد حول ذراعك أو
الدخول في حرب شد وجذب مع لص يحاول اإلستيالة على شنطة
يدك .من الممكن ان تصاب بجروح خطيرة.
• تجنب إ هار كميات كبيرة من النقود أو األشياة المغرية
األخرى ،مثل المجوهرات باهظة الثمن ،والمالبس ،واألغطية.
• تجنب محاوالت متطفلين الشارع لبيعك شيئا وبسعر التصفية.
إذا كان يبدو أفضل من أن يصدق ،فإنه كذلك على األرجح.

إذا كان لديك مشاكل بالسيارة ،إرفع غطاة محرك السيارة وأربط
قطعة قماش بيضاة على مقبض الباب كإشارة الي طلب المساعدة.
ثم عد الى السيارة وابقي األبواب والنوافذ مغلقة .إذا توقف شخص
ما ،ال تقم بإنزال نافذة سيارتك .أطلب منهم اإلتصال بمساعدة .ال
تقبل توصيلة من أي أحد.

المصاعد العامة
• إذا كنت قلقا حول شخص ينتظر المصعد معك ،تظاهر انك
نسيت شيئا وال تركب معه.
• أنظر في الداخل قبل الركوب لضمان أن ال أحد يبدو مشبوها،
إذا كان األمر كذلك ال تركب المصعد.
• فور دخولك ،قف بالقرب من مفاتيح التحكم وتعرف علي أزرار
حاالت الطوارئ.
• إنزل إذا دخل شخص مريب.
• إذا تعرضت للهجوم ،إضغت زر اإلنذار وأكبر عدد ممكن من
أزرار الطوابق .

سالمة السيارات
• قم با رك في المناطق المضاةة جيدا حتى تستطيع أن ترى
سيارتك والمناطق المحيطة بها من مسافة بعيدة.
• كن علي إستعداد اجعل مفاتيح سيارتك جاهزة ،أنظر حولك
وتحت السيارة وراقب السيارات األخرى المتوقفة في األمكان
القريبة لألشخاص مشبوهين قبل ان تقترب.
• ألقي نظرة سريعة على المقعد الخلفي وعلى األلواح األرضية
في سيارتك قبل الدخول للتحقق من ووجود أي شخص يختبئ في
الداخل.
• إذا كنت تعتقد أن شخصا ما يتتبعك ،ال تعود الي منزلك .أذهب
ألقرب مركز للشرطة ،ومحطة إطفاة ،محطة ب زي مفتوحة ،أو
االماكن المضاةة التي يوجد فيها ناس يمكن أن يساعدوك.

سالمة العمل
•

ال تعطي أبدا أرقام هواتف أوعناوين أو خطط زمالئك في العمل
إلى أي شخص دون إذنهم.

•

توخي الحذر في الكشف عن خططك الشخصية للناس في
العمل.

