
 

 

 حمایة منزلك من السطو

 منزلك أمن كیف یمكنك الحفاظ على 

 

 الحقائق ھذهكیفیة استخدام ورقة 

 

صحیفة الحقائق   WA Police Forceكتبت (قوات الشرطة لغرب أسترالیا)  
ھذه. عندما ترى كلمة "نحن"، فھذا يعني (قوات الشرطة لغرب أسترالیا)  

WA Police Force . 

 

 لقد كتبنا ھذا الدلیل بطريقة سھلة القراءة. 

 نستخدم الصور لشرح بعض األفكار. 

 

 
 

 . الخط العريضلقد كتبنا بعض الكلمات ب

 غمقاً.   ھذا يعني أن الحروف أكثر سماكة وأكثر

 

 ورقة الحقائق ھذه سھلة القراءة وھي ملخص 
 لصحیفة حقائق أخرى.  

 
 . موقعنا اإللكتروني  يمكنك العثور على ورقة الحقائق األخرى على 

 

 يمكنك طلب المساعدة في قراءة ورقة الحقائق ھذه.  
 أحد األصدقاء أو أحد أفراد األسرة أو شخص يدعمك يمكن 

 أن يساعدك.  

  
إذا كنت تعاني من ضعف السمع. إذا لم تكن حالة  106. اتصل بالرقم 000في حالة الطوارئ، اتصل بالشرطة على الرقم 

131444 ، یمكنك االتصال بالشرطة على الرقمارئةط  

 نحن

 خط عريض

 غامقس

القراءة سھل   

 

https://www.police.wa.gov.au/Our-Community/Publications/Protect-My-Home
https://www.police.wa.gov.au/Our-Community/Publications/Protect-My-Home
https://www.police.wa.gov.au/Our-Community/Publications/Protect-My-Home


 
 2الصفحة 

 ما ھو السطو؟ 

 

 الحقائق ھذه كیفیة إمكانیتك في حماية تتناول ورقة 
 . السطومنزلك من  

 

 السطو ھو عندما: 

 يتم اقتحام منزل أو مبنى   •

 سرقة شیئا ما.  •

 

 يدخل العديد من اللصوص عبر األبواب أو النوافذ غیر المغلقة. 

 

نريد منع حدوث عملیات السطو لألشخاص الذين يعیشون في غرب 
 أسترالیا. 

 

 بمساعدة المجتمع، يمكننا إيقاف 
 المزيد من اللصوص.  

 



 
 3الصفحة 

 تحقق من مدى أمان منزلك

 

 لدينا بعض األسئلة التي يمكنك التفكیر فیھا 
 للتحقق من مدى أمان منزلك.   

 

 لست بحاجة لإلجابة بـ "نعم" على كل شيء 
 في ھذه القائمة.  

 

 اإلجابات بـ "نعم"، كلما ولكن كلما زادت 
 كان منزلك أكثر أمانًا.  

 

 يمكنك وضع عالمة أمام األشیاء التي يمكنك اإلجابة علیھا بـ "نعم". 

 

 خارج منزلك

 

 من المھم التأكد من أن األشیاء خارج منزلك آمنة أيًضا.

 

 ھل تبقي كراجك أو كوخ التخزين مقفلین؟ �

 قائمة
 نعم  

 نعم 
 ال

 نعم

 



 
 4الصفحة 

 

 أدواتك أو ساللمك بأمان؟ھل تقوم بتخزين  �

 

ھل األشجار والنباتات القريبة من منزلك أصغر من أن يختبئ أحد   �
 خلفھا؟ 

 

 ھل مداخل منزلك  �
 مضاءة بشكل جید؟  

 

 ھل لديك اضواء تضيء عندما يتحرك أحد أمامھا؟  �

 

ھذه األشیاء تجعل من الصعب على شخص ما االختباء بالقرب من  
 منزلك. 

  



 
 5الصفحة 

 ونوافذكأبوابك 

 

 يمكن للصوص استخدام أبوابك ونوافذك للدخول إلى منزلك. 

 

 ھل لديك أبواب متینة؟  �

 

 األبواب المتینة يصعب كسرھا. 

 

 ھل لديك أقفال على األبواب  �
 والنوافذ؟  

  

 ھل لديك حجاب حماية سلكي على أبوابك ونوافذك؟ �

 

 صعوبة اقتحام منزلك. األقفال وحاجب الحماية السلكي اآلمن يزيد من 



 
 6الصفحة 

 اشیاء اخرى للتفكیر بھا 

 

 ھل لديك جھاز إنذار؟  �

 

 ھل لديك كامیرا مراقبة؟  �

 

يمكن أن يسھل جھاز اإلنذار أو كامیرا المراقبة على الشرطة العثور على  
 شخص حاول اقتحام منزلك. 

 

 ھل تعرف جیرانك؟  �

 

 منزلك. قد يالحظ جیرانك ما إذا حاول شخص ما اقتحام  



 
 7الصفحة 

 

 ھل تحتفظ بقائمة أو صور  �
 ألشیاءك الثمینة؟  

 

إذا تمت سرقة أغراضك الثمینة، فقد تسھل القائمة أو الصور العثور علیھا  
 أو استبدالھا. 

  

 قائمة



 
 8الصفحة 

 لمن یمكنك أن تقول إذا رأیت شیئًا مریبًا؟

 

 في حالة الطوارئ، يمكنك االتصال بالشرطة على: 

000 

 

 أيًضا االتصال بالشرطة إذا لم تكن حالة طوارئ على الرقم:يمكنك  

131444 

 

إذا رأيت شخًصا   Crime Stoppersيمكنك االتصال بـ (مانعي الجريمة) 
 يفعل شیًئا مريبًا. 

 

 على:   Crime Stoppersيمكنك االتصال بـ (مانعي الجريمة) 

1800333000 

  



 
 9الصفحة 

 المعلومات اكتب

 

 ما تراه عندما ترى شخًصا ما:  كتب المفید ت قد يكون من 

 يرتكب جريمة  •

 يفعل شيء مريب.  •

 

 قد يكون من األسھل تذكر ما رأيته إذا 
 . كتابته قمت ب  

 معلومات عن الشخص، مثل:  كتابةيمكنك  

 

 كم تعتقد يبلغون من العمر  •

 

 كیف تبدو وجوھھم •

 

 ماذا كانوا يرتدون  •

 

 ندوب. إذا كان لديھم أي وشم أو  •



 
 10الصفحة 

 :كتابةيمكنك  

 

 التاريخ والوقت -متى رأيتھم   •

 

 أين رأيتھم.  •

 :كتابةإذا كان لدى الشخص سیارة، يمكنك  

 

 ماذا كان نوع السیارة  •

 

 رقم لوحة الترخیص  •

 

 من رأيت داخل السیارة.  •

 

 

أنشأت مجموعة الوصول إلى المعلومات وثیقة القراءة السھلة ھذه باستخدام 
فوتوغرافیة وصور مخصصة. ال يجوز إعادة استخدام الصور دون إذن. ألي صور 

 استفسارات حول الصور، يرجى زيارة
www.informationaccessgroup.com .3543الوظیفة رقم  اقتبسB. 

 

http://www.informationaccessgroup.com/
http://www.informationaccessgroup.com/
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