
 

 

 لكبار السن البقاء بآمان

 دليل سهل القراءة لكبار السن

 

 كيفية استخدام هذا الدليل 

 

. WA Police Forceقوات الشرطة لغرب أستراليا( )كتبت هذا الدليل 

  WAعندما ترى كلمة "نحن"، فهذا يعني )قوات الشرطة لغرب أستراليا( 

Police Force . 

 

 لقد كتبنا هذا الدليل بطريقة سهلة القراءة.

 األفكار. نستخدم الصور لشرح بعض  

 
 . الخط العريضلقد كتبنا بعض الكلمات ب

 غمقاً.  هذا يعني أن الحروف أكثر سماكة وأكثر

 

 ونشرح ما تعنيه هذه الكلمات.  

 .  31توجد قائمة بهذه الكلمات في الصفحة 

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

131444، يمكنك االتصال بالشرطة على الرقم ارئةط  

 نحن 

 قائمة الكلمات 

 يضخط عر

 غامقس

القراءة سهل    

 



 

 2الصفحة  

 

 دليل القراءة السهل هذا هو ملخص ل 

 . إرشادات السالمة لكبار السن  كتيب آخر يسمى 

 

  يمكنك العثور على الكتيب اآلخر على موقعنا على

www.police.wa.gov.au/   

 

 يمكنك طلب المساعدة في قراءة هذا الدليل.  

 أحد األصدقاء أو أحد أفراد األسرة أو شخص يدعمك يمكن

 أن يساعدك.  

http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/


 

 3الصفحة  

ي قائمة المحتويات هذه؟ 
 

 ماذا يوجد ف

 4 حول ماذا هذا الدليل؟ 

 5 البقاء بأمان في المنزل 

 12 البقاء بأمان عند مغادرة منزلك 

 19 اظ على آمان أموالك الحف

 20 البقاء بأمان على اإلنترنت 

 21 المسوقين عبر الهاتف واالحتيال

 23 وثائق مهمة 

 26 إساءة معاملة المسنين 

 28 مع من يمكنني التحدث؟ 

 29 أرقام هواتف مهمة 

 30 مواقع ويب مفيدة 

 31 قائمة الكلمات 

 

  



 

 4الصفحة  

 هذا الدليل؟   ماذاحول 

 
 على نصائح ومعلومات حول كيف يحتوي هذا الدليل  

 يمكنك:  

 

 المحافظة على سالمتك  •

 

 المساعدة في جعل مجتمعنا أكثر أمانًا. •

 

يجب أن تثق دائًما بما تشعر به إذا كنت تعتقد أن شيًئا ما قد ال يكون  

 آمًنا.

  



 

 5الصفحة  

 البقاء بأمان في المنزل  

 

 المنزل. من المهم التفكير في كيفية الحفاظ على سالمتك في 

 

 خاصة إذا كنت تعيش بمفردك. 

 

 أخبر فقط األشخاص الذين تثق بهم أنك تعيش بمفردك، مثل: 

 العائلة •

 األصدقاء المقربون  •

 الجيران الذين تعرفهم جيًدا.  •

  



 

 6الصفحة  

 حول منزلك 

 

 تأكد دائًما أن جميع أبوابك مغلقة.

 

باب السلك  إذا كنت تريد ترك باب البيت مفتوًحا، فيجب عليك اغالق 

 المانع إذا كان لديك واحًدا. 

 

 امنح شخًصا تثق به مفتاًحا احتياطيًا. 

 ال تترك مفتاًحا احتياطيًا خارج منزلك. 

 

 في الليل، أغلق ستائرك حتى ال يرى الناس ما بداخل منزلك. 

 

 تأكد من أن الناس يمكنهم رؤية رقم منزلك من الشارع. 

 

 ن السهل على األشخاصفي حاالت الطوارئ، سيكون م

 العثور على منزلك، مثل:  

 الشرطة  •

 سياره اسعاف. •



 

 7الصفحة  

 أجهزة اآلمان 

 

 هناك أجهزة مختلفة يمكنك استخدامها للحفاظ على أمن منزلك. 

 وهذه تشمل:  

 

 أقفال لألبواب والنوافذ  •

 

 حاجز من السلك ألبوابك ونوافذك  •

 

 أجهزة إنذار  •

 

 كاميرات مراقبة •

 

 األضواء التي تضيء عندما  •

 يمر شخص ما.  



 

 8الصفحة  

 ما مدى آمان منزلك؟

 

 لدينا قائمة باألسئلة التي يمكنك التفكير بها 

 للتحقق من مدى أمان منزلك.  

 

 حماية منزلك من السطو.  كتبنا دليالً بعنوان

 

  يمكنك العثور على نسخة سهلة القراءة من الدليل على موقعنا على

www.police.wa.gov.au/ 

  

http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/


 

 9الصفحة  

 الجيران 

 

 يساعد الجيران الطيبون في جعل مجتمعك: 

 آمن •

 لطيف •

 داعم.  •

 

 إنها لفكرة جيدة أن تتعرف على جيرانك. 

 يمكنك:  

 

 تفقد بعضكم البعض  •

 

 خطط لطريقة لقضاء الوقت مًعا •

 

 ساعدوا بعضكم.   •

  



 

 10الصفحة  

 الزائرين 

 

 يجب أن تبقي بابك مغلًقا، حتى لو 

 كنت تنتظر زائًرا.  

 

 إذا دق شخص ال تعرفه بابك، فأنت لست مضطًرا إلى: 

 فتح الباب •

 دعهم يدخلون منزلك.  •

 

 يمكنك التحدث إليهم من خالل الباب السلكي  

 إذا كان لديك واحداً. 

 

 شيء ما لك. قد يحاول بعض الناس بيع  

 

إذا قالوا إنهم يعملون لصالح شركة، فيمكنك أن تطلب رؤية بطاقة تعريف  

 عليها صورتهم. 

 

 تذكر أنك لست بحاجة إلى اتخاذ قرار على الفور. 

 

 يمكنك إخبارهم أنك تريد التفكير في األمر. 



 

 11الصفحة  

 الهواتف 

 

 يمكن أن يكون الهاتف المحمول مفيًدا. 

 

 الهاتف المحمول معك: يمكنك حمل 

 طوال الوقت  •

 أينما ذهبت.  •

  

إذا كنت تريد استخدام الهاتف األرضي بدالً عن ذلك، فيمكن أن يكون  

 لديك هاتف: 

 في مطبخك  •

 بالقرب من سريرك.  •

 

 هذا يجعل االتصال بشخص ما أسهل إذا كنت 

 بحاجة إلى مساعدة.  

 

 بأرقام الهواتف المهمة: يجب عليك التأكد من أن لديك قائمة 

 بالقرب من هاتفك األرضي  •

 المحفوظة على هاتفك المحمول.  •

 

 من  29لقد بدأنا بقائمة لك على الصفحة 

 هذا الدليل.  

 قائمة

 قائمة 



 

 12الصفحة  

 البقاء بأمان عند مغادرة منزلك 

 

 من المهم أن تظل آمًنا عندما تغادر

 منزلك.  

 

 يجب عليك قفل أبواب سيارتك، حتى عندما

 تكون في سيارتك.  

 

 إذا كنت بحاجة إلى استخدام مرحاض عام، فحاول  

 اختيار مرحاض: 

 بشكل جيد   مضاء •

 في مكان يستخدمه الكثير من الناس، مثل مركز التسوق. •

 

 

 حافظ على حقيبة يدك أو محفظتك: 

 في مكان آمن •

 قريبة منك  •

 ومقفولة.  ةالسحاب مغلق •



 

 13الصفحة  

 

 

 محفظتك لوحدها في مكان ما، مثل: ال تترك حقيبة يدك أو  

 على طاولة  •

 في عربة التسوق.  •

 

 ال تقاوم شخًصا يحاول أخذ حقيبة يدك أو محفظتك.  

 سالمتك هي أهم مما يوجد في 

 حقيبة يدك أو محفظتك.  

 

 حاول أن تتذكر كيف يبدو شكل الشخص. 

 قد يساعد هذا الشرطة في العثور عليهم. 

  



 

 14الصفحة  

 في الليل 

 

 حلول الظالم حاول التنقل بصحبة صديق إذا استطعت. عند

 

 حاول البقاء في مناطق مضاءة جيًدا، مثل الطرق الرئيسية القريبة. 

 تجنب الشوارع الجانبية المظلمة. 

 

 يمكنك: 

 االحتفاظ بمصباح في حقيبتك أو جيبك.  •

 استخدم مصباح هاتفك المحمول.  •

 

 القيادة 

 

 نظارات ارتديها عند القيادة. إذا كنت بحاجة إلى 

 

 ال تقود إذا:  

 الدواء الذي تتناوله يجعلك تشعر بالدوار أو  •

 التعب أو الغثيان 

 قد شربت الكحول للتو   •

 كنت متعب أو ال تنام بشكل جيد.  •



 

 15الصفحة  

 

 قم بالقيادة بسرعة آمنة.  

 على سبيل المثال، قد تحتاج إلى القيادة بشكل أبطأ إذا:

 تقود على طريق ترابي   •

 الطقس ممطر   •

 يوجد صعوبة في الرؤية.   حل الظالم أو •

 

 تأكد من أنك وركابك ترتدون  

 أحزمة األمان دائًما.  

 

 تأكد من أن سيارتك: 

 آمنة للقيادة •

 تم فحصها بانتظام من قبل ميكانيكي.  •

 
 يمكنك زيارة هذه المواقع للتحقق من مدى أمان سيارتك: 

 

www.ancap.com.au   

 

www.rsc.wa.gov.au/Your-Safety 

http://www.ancap.com.au/
http://www.rsc.wa.gov.au/Your-Safety


 

 16الصفحة  

 ممارسه الرياضه 

 

إذا كنت بحاجة إلى نظارات أو أجهزة سمعية، فيجب عليك ارتدائها عند  

 ممارسة الرياضة. 

 

 الناس جيًدا، ارتدي: حتى يراك 

 مالبس زاهية األلوان  •

 المالبس التي تعكس الضوء في الليل.  •

 
 إذا كنت بحاجة إلى عبور الطريق: 

 

 اعبر دائًما عند إشارات المرور أو •

 معابر المشاة  

 

 حاول التواصل بالنظر مع السائقين  •

 قبل العبور.  

 عندما تركب دراجة، يجب عليك:  

 

 إلى جهة اليسار، تماًما كما لو كنت تقود سيارة  ابقى •

 

 ارتدي خوذة دائماً.  •



 

 17الصفحة  

 

يمكنك ركوب الدراجة على الطريق أو في ممر المشاة ما لم تكن هناك  

 الفتة تقول "ممنوع ركوب الدراجات". 

 

 يمكنك العثور على خرائط لمسارات ركوب الدراجات على اإلنترنت. 

/www.yourmove.org.au/community 

 

 يمكنك تسجيل دراجتك على 

 . Bikelincموقع   

 

 الشرطة والمجتمع على إعادة دراجتك إذا كانت:  Bikelincموقع 

 مفقودة •

 مسروقة  •

 شي: معندما تخرج لل  

 

 ال تمشي  -امشي على الممرات أو المناطق الخضراء الطبيعية  •

 على الطريق إال إذا اضطررت لذلك  

 

 حاول أال تمشي بالقرب من الطرق المزدحمة.  •

 مفقود 

http://www.yourmove.org.au/community
https://bikelinc.com.au/
https://bikelinc.com.au/
https://bikelinc.com.au/


 

 18الصفحة  

 الكراسي المتحركة والسكوتر 

 
 الكرسي المتحرك أو يمكنك ركوب 

 السكوتر الخاص بك على:   

 

كم في   10ممر مشاة إذا كانت ال تمشي بسرعة أعلى من  •

 الساعة 

 

 جانب الطريق إذا لم يكن هناك ممر للمشاة.  •

 

إذا كان الكرسي المتحرك أو السكوتر الخاص بك يمكنه السير بسرعة  

 على الطريق. كم في الساعة، فال يمكنك السير إال  10أعلى من 

  



 

 19الصفحة  

 الحفاظ على آمان أموالك  

 

 حاول أال تحمل الكثير من النقود في: 

 محفظة النقود   •

 الصرة •

 حقيبة اليد.  •

 

 مدخراتك والمبالغ الكبيرة من المال في 

 أمان في البنك وليس في المنزل.  

 

 ال رقم التعريف الشخصي لبطاقاتك المصرفية 

 مع أي شخص.  

 

 يمكنك سحب األموال من حسابك المصرفي: 

 عندما تدفع ثمن البقالة  •

 من البنك   •

 من ماكينة الصراف اآللي.  •

 

إذا كنت تستخدم ماكينة صراف آلي لسحب أموالك، فحاول استخدام  

 ماكينة صراف آلي موجودة داخل: 

 بنك   •

 مركز تسوق.  •

 بالخارج. حاول أال تستخدم جهاز الصراف اآللي الموجود 

 مصرف 

 مصرف 

 مصرف 



 

 20الصفحة  

 البقاء بأمان على اإلنترنت 

 

 من المهم أن تظل آمًنا على اإلنترنت. 

 

عندما تدفع مقابل أشياء عبر اإلنترنت، يجب عليك استخدام بطاقة  

 ائتمان ذات حد منخفض. 

 حاول دائًما استخدام نفس البطاقة. 

 

 تأكد من التحقق من: 

 البيانات المصرفية   •

 اإليصاالت.  •

  

أنت تعلم أن موقع الويب آمن عندما يمكنك رؤية رمز قفل بجوار عنوان  

 لدفع مقابل شيء ما. لموقع الويب عندما تحتاج 

  

كشف حساب 
 مصرفي

 فاتورة 

 ائتمان 



 

 21الصفحة  

 المسوقين عبر الهاتف واالحتيال

 

 في بعض األحيان، يتصل الناس ويحاولون:  

 بيعك شيئا  •

 الحصول على معلومات منك. •

 .المسوقين عبر الهاتف نسميهم

 

عملية  عندما يحاول شخص ما خداعك أو أخذ أموالك، فإننا نسمي هذا 

 . احتيال

 

 يمكنهم: 

 األتصال بك  •

 أرسال رسالة لك  •

 أرسال رسالة لك عبر البريد اإللكتروني  •

 أرسال رسالة نصية لك.  •

 

 غالبًا ما يحاولون استعجالك، لكي ال يكون لديك  

 الوقت للقيام بما يلي:  

 فكر في قرارك  •

 التحقق مما إذا كان ما يقولونه صحيًحا.  •



 

 22الصفحة  

 

 ال تعطي معلوماتك الشخصية ألي شخص 

 ال تعرفه. وهذا يشمل:  

 اسم •

 عنوان  •

 رقم الهاتف  •

 رقم بطاقه االئتمان.  •

 

 لن يطلب مصرفك أو إدارة حكومية 

 رسالة بريد إلكترونية.  معلوماتك الشخصية  في 

 

 إذا لم تكن متأكًدا، فاتصل بالبنك أو اإلدارة الحكومية. 

 

 لمزيد من المعلومات أو النصائح حول عمليات االحتيال: 

 www.scamnet.wa.gov.au  قم بزيارة •

   www.scamwatch.gov.auقم بزيارة   •

 . 1300304054 اتصل بالرقم •

 

 تمتلك الحكومة موقًعا إلكترونيًا يمكنك استخدامه  

 لمنع المسوقين االتصال بك عبر الهاتف.  

www.donotcall.gov.au 

 ائتمان 

 اسم 

 مصرف

http://www.scamnet.wa.gov.au/
http://www.scamnet.wa.gov.au/
http://www.scamnet.wa.gov.au/
http://www.scamwatch.gov.au/
http://www.donotcall.gov.au/


 

 23الصفحة  

 وثائق مهمة

 

 يمكن أن تشمل الوثائق المهمة: 

 وثيقة تقول ما تريد أن يحدث عند وفاتك هي   – وصيتك •

 وثائق التأمين  •

 وثيقة تفيد بأنك تمتلك شيًئا، مثل المنزل. هو   - صك  •

 

 وثائق توقيع 

 

 يمكنك دائًما اختيار ما إذا كنت ستوقع على مستند أم ال.

 

 يمكنك أخذ بعض الوقت في: 

 قراءة الوثيقة  •

 التحدث مع شخص آخر حول هذا الموضوع.  •

 

 يجب عليك قراءة الوثيقة المهمة بعناية قبل التوقيع عليها. 

 وصية 

 تأمين 

 صك 



 

 24الصفحة  

 

 المحامي.  يمكنك أن تطلب من شخص آخر قراءة الوثيقة المهمة، مثل

 المحامي هو شخص يعرف القانون ويفهمه. 

 

يمكنك االتصال )بمكتب استشارات المواطنين في غرب أستراليا( 

Citizens Advice    

Bureau of WA  .وطلب النصيحة 

92215711(08 ) 

 

 احتفظ دائًما بنسخة من أي وثيقة توقع عليها. 

  

 نسخة



 

 25الصفحة  

 أحفظ وثائقك بأمان 

 

 يمكنك االحتفاظ بوثائقك المهمة في 

 مكان آمن، مثل:  

 مكان آمن في منزلك  •

 في مكتب محاميك  •

 في بنك.  •

 

 تحافظ بعض البنوك على وثائقك آمنة  

 مجانًا.  

 

 يجب عليك أيًضا إخبار شخص تثق به: 

 ما هي الوثائق الهامة لديك  •

 المهمة في حاالت الطوارئ.وأين يمكنهم العثور على وثائقك  •

 

 قد تقول لـ: 

 محاميك  •

 أحد أفراد األسرة  •

 صديق تثق به.  •

 مصرف 

 مجاني 

 مصرف 



 

 26الصفحة  

 إساءة معاملة المسنين 

 

عندما يتم التعامل بأذى أو    إساءة معاملة المسنين نحن نسميها

 بشكل سيء مع كبار السن.

 

 غالبًا ما يكون سبب إساءة معاملة المسنين: 

 فرد من العائلة   •

 مقدم الرعاية.  •

 
 يمكن أن تكون إساءة معاملة المسنين 

 

 يأخذون أموالك أو يتحكمون في كيفية إنفاقها -مالية  •

 

 تؤذي مشاعرك أو تجعلك تشعر باستياء  -عاطفية  •

 

تراه أو يمنعوك من رؤية   يحاولون التحكم في من -اجتماعية  •

 أشخاص آخرين 



 

 27الصفحة  

 

 يؤذون جسمك    -جسدية  •

  

 يجعلونك تقوم بأشياء جنسية  -جنسية  •

 ال تريد القيام بها  

 

 يفتقد بعض كبار السن إلى الرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه. 

 . إهمال نسمي هذا

 

االتصال بخط  إذا كنت قلًقا بشأن إساءة معاملة المسنين، فيمكنك 

 مساعدة إساءة معاملة المسنين. 

1300724679 

 

إذا كنت تعيش في البلد، فيمكنك االتصال بخط مساعدة إساءة معاملة  

 .1800655566المسنين على 



 

 28الصفحة  

 مع من يمكنني التحدث؟

 في حالة الطوارئ، يمكنك االتصال بالشرطة على:  

 

000 

 

 إذا اتصلت من هاتف محمول  -112

 

 إذا كنت تعاني من ضعف في السمع  -106

 

 131444إذا لم تكن حالة طوارئ، يمكنك االتصال بالشرطة على الرقم 

 

إذا رأيت شخًصا   Crime Stoppersيمكنك االتصال بـ )مانعي الجريمة( 

 يفعل شيًئا مريبًا. 

  

 1800333000على   Crime Stoppersيمكنك االتصال بـ )مانعي الجريمة( 

 

لإلبالغ عن   Goodbye Graffiti Hotlineيمكنك االتصال بالخط الساخن 

 1800442255 الكتابة على الجدران على الرقم



 

 29الصفحة  

 أرقام هواتف مهمة

 

 يجب أن تحتفظ بقائمة أرقام الهواتف المهمة بالقرب من هاتفك. 

 

 لمساعدتك. لقد بدأنا بهذه القائمة  

 

 أحد أفراد األسرة أو صديق 

 اسم: _______________________________ 

 رقم الهاتف: ________________________ 

 

 احد الجيران

 اسم: _______________________________ 

 رقم الهاتف: ________________________ 

 

 طبيبك

 _______________________________ اسم: 

 رقم الهاتف: ________________________ 

 

 مجموعة مجتمعية، مثل كنيستك 

 اسم: _______________________________ 

 رقم الهاتف: ________________________ 

 قائمة

 قائمة 



 

 30الصفحة  

 مواقع ويب مفيدة 

 

هنا بعض مواقع الويب المفيدة حيث يمكنك العثور على مزيد من  

 المعلومات حول البقاء في أمان. 

 

 WAشرطة )غرب استراليا( 

www.police.wa.gov.au  

 

 Neighbourhood Watch)مراقبة الحي( 

www.nhw.wa.gov.au   

 

   Crime)مانعي الجريمة( 

www.crimestopperswa.com.au   

 

 Goodbye Graffiti)وداعا للكتابة على الجدران( 

www.goodbyegraffiti.wa.gov.au   

http://www.police.wa.gov.au/
http://www.nhw.wa.gov.au/
http://www.crimestopperswa.com.au/
http://www.goodbyegraffiti.wa.gov.au/


 

 31الصفحة  

 قائمة الكلمات 

 

 صك  

 الصك هو وثيقة تقول أنك تمتلك شيًئا، مثل المنزل 

 

 إساءة معاملة المسنين 

نحن نسميها إساءة معاملة المسنين عندما يتم التعامل مع كبار السن  

 بشكل مؤذي أو سيء. 

 

 محامي  

 المحامي هو خبير يعرف القانون ويفهمه. 

 

 إهمال 

جون إليه. نسمي  يفتقد بعض كبار السن إلى الرعاية والدعم الذي يحتا

 هذا إهمال. 

 

 مسوق عبر الهاتف 

 المسوقون عبر الهاتف هم أشخاص يتصلون ويحاولون:  

 بيعك شيئا  •

 الحصول على معلومات منك. •

 صك 



 

 32الصفحة  

 

 احتيال 

عملية  عندما يحاول شخص ما خداعك أو أخذ أموالك، فإننا نسمي هذا  

 . احتيال

 

 وصية  

 يحدث عند وفاتك. الوصية هي وثيقة تقول ما تريد أن 

  

 

أنشأت مجموعة الوصول إلى المعلومات وثيقة القراءة السهلة هذه باستخدام 

صور فوتوغرافية وصور مخصصة. ال يجوز إعادة استخدام الصور دون إذن. ألي 

 استفسارات حول الصور، يرجى زيارة

www.informationaccessgroup.com . 3543اقتبس الوظيفة رقمA. 

 

 وصية 

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

