
این راهنما توسط پلیس ایالتی میشیگان، بخش کمک هزینه ها 

و خدمات اجتماعی در سال 2018 تهیه شده است.

امیدواریم با اختصاص دادن چند لحظه وقت و 
خواندن این نکات ایمنی، بتوانید به شکل بهتری 
از خود و عزیزانتان محافظت کنید. همیشه هشیار 

باشید و در شرایط اضطراری با 911 تماس 
بگیرید.

»ایمنی به معنای نبودن خطر نیست، بلکه 
وجود محافظت است که موجب ایمنی 

میشود.«
- نویسنده ناشناس

از طرف پلیس ایالتی میشیگان

ایمنی شخصی
راهنمایی برای 
 پناهندگان و 
خانواده آنها



 چگونه میتوانم به طور 
ایمن خرید کنم؟

 در صورتی که قربانی جرمی 
شدم، باید چکار کنم؟

 چگونه میتوانم از خودم 
محافظت کنم؟

نسبت به محیط اطراف خود، هشیار   •
باشید.

به افرادی که در اطراف شما هستند،   •
توجه کنید.

به اعضای خانواده یا دوستان بگویید که   •
قصد دارید کجا بروید و میخواهید چه 

زمانی برگردید.
یک نقشه فرار داشته باشید.  •
به غرایز خود اعتماد کنید.  •

بالفاصله با پلیس تماس بگیرید.  •
موضوع را به پلیس گزارش کنید.  •

در صورتی که کارت اعتباری شما سرقت شده، با   •
مؤسسه مالی صادر کننده آن تماس بگیرید.

بانک خود را از تهدیدات مربوط به چک مطلع   »
کنید و هر گونه کارت اعتباری را باطل کنید.

کمیسیون تجارت فدرال را از طریق آدرس   • 
identitytheft.gov مطلع کنید.

اگر فکر میکنید هویت شما در خطر است و   »
ممکن است مورد سرقت واقع شود، هشداری 

را روی اطالعات اعتباری خود قرار دهید.
از اسناد مالی و اطالعات/رمز حساب خود   •

محافظت کنید.

در مواقعی که امکانپذیر است، به تنهایی   •
خرید نکنید.

در مناطقی که دارای نور کافی هستند و مردم   •
در اطراف آنجا حضور دارند، پارک کنید.

بسته های خریداری شده را در صندوق عقب   •
خودرو بگذارید یا روی آن را با روانداز 

بپوشانید - در معرض دید نباشد.
همیشه خودروی خود را قفل کنید.  •

کیف پول یا ساک خود را نزدیک به بدن   • 
خود حمل کنید.

از همراه داشتن مقادیر زیاد پول نقد   • 
خودداری کنید.

قبل از برگشتن به سمت خودروی خود،   • 
کلید خودرو را در دست داشته باشید.

 چگونه میتوانم ارتکاب یک 
جرم را به پلیس گزارش کنم؟

برای گزارش شرایط اضطراری یا جرمی که   •
در حال وقوع است، میتوانید با هر تلفنی با 

911 تماس بگیرید. حتی از تلفنهای غیرفعال 
یا بدون اعتبار پولی نیز برای تماس با این 

شماره میتوانید استفاده کنید.

با 911 تماس بگیرید


