
 کیا آپ کو معلوم ہے؟
 

بہت ساری ڈکیتیاں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ تنہا 
یعہ انجام دی  ہوتے ہیں اور یہ ایک یا زائد ڈاکوؤں کے ذر

 جاتی ہیں۔
 

ان میں سے بہت ساری ڈکیتیاں آپ کی کار کی آمد 
و رفت کے راستے پر، خاص طور پر شاپنگ سنٹرز اور 

 ہیں۔اپارٹمنٹ کے پارکنگ الٹس میں ہوتی 
 

سیلولر فون یا ہیڈ سیٹ کا استعمال، چاہے گاڑی چالتے 
ہوئے یا بات کرتے ہوئے، توجہ منتشر کرنے والی چیز ہے 

 جو لوٹ لیے جانے کے آپ کے امکان کو بڑھا دیتی ہے۔
 

ڈکیتی تشدد کا جرم ہے جو معاشرے کے تحفظ اور 
 معیار زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔

 
 جرم ہے جسے  کیا جانے واال دیکھ کر ڈکیتی موقع 

یعے کم کیا جا سکتا ہے۔ بیداری  اور بچاؤ کے ذر
 

ڈاکو سلسلہ وار مجرم ہوتے ہیں اور اس وقت تک شکار 
 ہیں جب تک گرفتار نہ ہو جائیں۔ رہتے کو لوٹتے

 
ڈکیتی کو کم کرنے کی ایک انتہائی اہم حکمت عملی 

 مجرم کو گرفتار کرنا ہے۔
 

دینا، اگر آپ شکار ہوئے ہیں تو ڈکیتی کی اطالع نہ 
مجرموں کا مواخذہ نہ کرنا، ڈاکوؤں کے بارے میں 

پولیس یا کرائم اسٹاپرز کو معلومات فراہم نہ کرنا 
 مسلسل شکار بنائے جانے کو یقینی بناتا ہے۔

 

سنگین جرم میں ملوث کسی بھی فرد کو گرفتار کروانے اور 
پرز  چارجنگ کی معلومات فراہم کرنے والوں کو   کرائم اسٹو

 تک کا انعام دیتا ہے۔ $5,000
  

 TIPS (8477)713-222-پرز سے اکرائم اسٹ

 یا

stoppers.org-www.crime سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ 

پولیس  1-1-9ہنگامی 

 3131-884-713غیرہنگامی 
 

مقامی پولیس اسٹیشن عمومی معلومات کے لیے، اپنے 

یں )نمبر ذیل میں فراہم کیا گیا ہے(  سے رابطہ کر

 یا

یں  پبلک افیئرز سے اس نمبر پر رابطہ کر

 713-308-3200 
 

 

یں ید معلومات کے لئے، مالحظہ کر  مز

www.houstonpolice.org 

 
 

 ڈکیتی سے 

 بچاؤ 
 
 
 
 

 

یں  نظر رکھیں نگہبانی کر

  محفوظ رہیں

پورٹ ش -ایر
ُ
 6800-230-281 ب

پورٹ   6800-845-713 ہابی -ایر

 4400-247-713 سنٹرل

 3800-218-281 کلیئر لیک

 4600-928-713 ایسٹ سائڈ

 4500-913-281 کنگ ووڈ

یسٹ  1200-394-832 مڈو

 5300-405-281 شمال

 0200-635-713 نارتھ ایسٹ

یسٹ  0900-744-713 نارتھ و

 0200-394-832 ساؤتھ سینٹرل

 4700-394-832 ساؤتھ گیسنر

 5000-731-713 ساؤتھ ایسٹ

یسٹ  3900-314-713 ساؤتھ و

پس   0000-394-832 اسپیشل او

 4700-584-281 ویسٹ سائڈ

 

 ہیوسٹن کو

 محفوظ

 رکھیے 

http://www.crime-stoppers.org/
http://www.houstonpolice.org/
http://www.houstonpolice.org/


یاستہائے متحدہ میں انجام پانے والے سب سے سنگین اور ڈکیتی آج  ر
امکانی طور پر خطرناک جرائم میں سے ایک ہے۔  ڈاکو یرغمال بنانے 

کا عمل کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ خطرہ پیدا کرنے 
میں ہی ان کا فائدہ ہے۔  ممکنہ فائدہ کو کم کرکے اور پکڑے جانے 

ین ہدف بنائے جانے کے اپنے امکان کو کے خطرے کو بڑھاکر، متا ثر
 کم کرسکتے ہیں۔

 

 گھر پر بچاؤ

 
 بولٹ سے مقفل ہونے چاہئیں۔-باہر کی جانب کے تمام دروازے ڈیڈ

 جب آپ گھر پر ہوں تو اپنے دروازے اور کھڑکیاں مقفل کر دیں۔

باہری دروازہ کھولنے سے قبل، دروازے پر موجود شخص کی شناخت 
 انہیں اندر آنے کی اجازت دیں۔کرنے کے بعد ہی 

غیر متوقع مالقاتی کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ اس میں کمپنی کے 
 مالزمین اور دیگر وکالء شامل ہیں۔

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

یں کہ  آپ تنہا رہتے/رہتی ہیں۔ رات اس بات کی تشہیر نہ کر
 میں باہری روشنی کو آن رکھنا یقینی بنائیں۔

شام اور طلوع صبح کے وقت خود بخود  سستے ٹائمرز یا فوٹو الکٹرک سیلز
 آن اور آف کردیتے ہیں۔ 

یوں کے الئسنس پلیٹ  یش ہو تو، کسی بھی مشتبہ گاڑ اگر تشو
 نمبر لکھ لیں اور پولیس کو اس کی اطالع دیں۔

 

 

کارچالتے وقت خود پر حملہ ہونے چوٹ 
پہنچائے جانے اور سامان چرائے جانے کے 

یں  امکانات کو کم کر
 

یں تاکہ  ہمیشہ اچھی طرح سے روشن حصے میں گاڑی کھڑی کر
آپ دور سے ہی اپنی کار اور اس کے گرد و پیش کی جگہ کو دیکھ 

 سکیں۔
 

تیار رکھیں اور اپنی گاڑی کے پاس پہنچنے کے وقت اپنی کار کی کنجیاں 
ایسے افراد کے مدنظر اپنی کار کے نیچے، آس پاس، اور اندر میں نگاہ 

ڈالیں جو وہاں چھپے ہو سکتے ہیں۔ اگر محفوظ ہو تو داخل ہوں اور فوری 
 طور پر سبھی دروازے مقفل کر دیں۔

چوکنا رہیں۔ آٹو پائلٹ پر گاڑی نہ چالئیں۔ کسی ایسی کار کے لیے 
 ں جو آپ کا پیچھا کررہی ہو۔آئینے پر نگاہ رکھی

اگر آپ کے خیال میں کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہو تو، گھر نہ جائیں۔ 
یبی پولیس اسٹیشن، فائر اسٹیشن، کھلے گیس  گاڑی چال کر قر

اسٹیشن، یا اچھی طرح سے روشن جگہ پر جائیں جہاں ایسے لوگ ہوں 
 جو آپ کی مدد کر سکیں۔

یفک میں رک جانے پر، اپنی اور آپ کے آگے والی کار کے بیچ کافی  ٹر
یں تاکہ اگر ضروری ہو تو آپ کوشش کرکے فرار ہو سکیں۔  جگہ چھوڑ

 چوراہے پر کسی مشتبہ کردار کے پیش نظر چوکنا رہیں۔
 

 

 محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ چلیں
 

یں کہ اکیلے نہ چلیں۔ اگر آپ کم از ایک دوسرے فرد کے  کوشش کر
 کافی محفوظ ہے۔ساتھ چلیں تو یہ 

چوکنا رہیں، اپنا سر اٹھا کر چلیں اور اپنے ذہن کو بھٹکنے نہ دیں۔ اکثر و 
اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں، جس میں آپ کے پیچھے کا رخ  بیشتر

 بھی شامل ہے۔

کے لیے بھی ٹیکسی کیب لینے پر غور  سفر رات میں چلتے وقت، مختصر
یں۔  کر

یں، غی یز اپنی جبلت پر بھروسہ کر ر اطمینان بخش صورتحال سے گر
یں۔ معذرت کرنے کے بجائے محفوظ ہونا بہتر ہے۔  کر

آپ کے آس پاس گاڑی چالنے یا محض چکر لگانے والے مردوں/خواتین 
پوں پر گہری نگاہ رکھیں۔  کے گرو

یلز، عمودی راستوں یا  اندھیرے، کبھی کبھار طے کردہ راستوں جیسے، ٹر
یوں سے ہوکر شارٹ کٹس نہ   لیں۔پٹر

 

 نقدی کے بارے میں اسمارٹ بنیں
 

صرف اتنی نقد رقم لے کر چلیں جتنی آپ کو استعمال کرنے کی توقع 
یں۔ ATMہے۔ اگر نقدی کی ضرورت ہو تو   یا ڈیبٹ کارڈز استعمال کر

سے بچیں، خاص طور پر رات میں اور جو دور دراز کے  ATM'sباہر کے 
 عالقوں میں اندر جاکر ہوں۔

باروں میں چوکنا رہیں۔ نقدی لے کر  بینکوں یا چیک بینکنگ والے کارو
 چلنا آپ کو ایک ہدف کے بطور نشان زد کر دیتا ہے۔

یں۔ ضروری نقدی،  ، IDجب بھی ممکن ہو اپنا بٹوہ دکھانے سے احتراز کر
یڈٹ کارڈز قابل رسائی جیب میں رکھیں۔  اور کر

 

یورات نہ پہنیں اور جتنا  ممکن ہو کم مہنگے یا مہنگنے لگنے والے ز
یں گھر  سے کم نقد ساتھ لے جائیں۔ اگر ضروری نہ ہو تو قابل قدر چیز

 پر ہی چھوڑ دیں۔
 

 

 ڈکیتی کے دوران کیا کیا جائے
 

یں۔ کوئی عمل  یں۔ ہیرو بننے کی کوشش نہ کر پرسکون رہیں۔ مزاحمت نہ کر
 نہ کرنا آپ کے تحفظ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔

یادہ نہ ڈاکوؤں کی ہدایات پر عمل کر یں، لیکن جو کچھ کہا جائے اس سے ز
یں۔  کر

اگر آپ کو ہٹنا یا پہنچنا ہے تو ڈاکو کو بتائیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور 
یں گے۔  کیوں۔ ڈاکو کو یقین دالئیں کہ آپ تعاون کر

 ذہن میں ان چیزوں کا نوٹ بنائیں:

 

  ،ڈاکوؤں کی نسل، عمر، قد، جنس، لباس، رنگ روپ، بال
 نگ وغیرہ۔آنکھ، ر

  ڈاکوؤں کے بارے میں خالف معمول کوئی بھی چیز جیسے
 زخموں کے نشان یا ٹیٹو۔

  جرم میں ملوث افراد تعداد اور وہ جائے وقوع سے کس طرح
گئے، سفر کی سمت، گاڑی کی ساخت اور رنگ۔ اگر آپ 

 بحفاظت دیکھ سکتے ہوں تو الئسنس نمبر دیکھیں۔

  دوسرے سے کی ہو۔کوئی گفتگو جو مشکوک افراد نے ایک 

  مشکوک فرد کا اسلحہ کیسا نظر آتا تھا تاکہ آپ بعد میں
 اسے بیان کر سکیں۔

  یں کہ مشکوک فرد نیز یہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کر
 کس چیز کو چھوتا ہے تاکہ فنگر پرنٹس لیے جا سکیں۔

 
 

 ڈکیتی کے بعد
 

ڈکیتی کے جائے وقوع کے نزدیک محفوط جگہ پر جائیں اور پولیس کو 
یں۔ 9-1-1  پر فورا کال کر

تمام گواہوں کو پولیس افسران کے آنے تک رکے رہنے کے لیے 
کہیں۔ اگر کسی گواہ کو جانا ضروری ہو تو، ان کا نام، پتہ اور ٹیلیفون 

 نمبر لے لیں۔

بارے میں اپنی وضاحت گواہوں کو مشتبہ فرد اور اس کے عمل کے 
یں یا ڈاکوؤں کی وضع  لکھنی یا یاد رکھنی چاہئے۔  ڈکیتی پر بحث نہ کر

یں۔  قطع کے بارے میں نوٹس کا موازنہ نہ کر

یں۔ کسی بھی چیز کو چھونے کی کوشش نہ  موقع واردات کی حفاظت کر
یں۔  کر


