
Kwa kutenga muda wa kusoma 
vidokezo hivi vya usalama, 

tunatarajia unaweza kujikinga 
pamoja na wapendwa wako. Kuwa 

makini kila wakati, na katika tukio la 
dharura, piga simu kwa 911.

“Usalama si ukosefu wa hatari lakini 
kuwepo kwa ulinzi.”

– Mwandishi Hajulikani

Hii ilitengenezwa na Polisi wa Jimbo la Michigan,  

Divisheni ya Ruzuku na Huduma za Jamii, 2018.

mwongozo
wa wakimbizi
na familia zao

Usalama wa Kibinafsi

Kutoka kwa Polisi wa Jimbo la Michigan



Ninawezaje kujilinda? Ikiwa mimi ni mwathirika, 
ninapaswa kufanya nini?

Ninawezaje kununua kwa 
usalama?

• Fahamu mazingira yako.

• Jitahadhari na watu walio 

karibu nawe.

• Wafahamishe wanafamilia au 

marafiki ni wapi unaenda na 

wakati unapanga kurudi.

• Kuwa na mpango wa kutoroka.

• Amini silika yako. 

• Wasiliana na watekelezaji wa sheria 

mara moja.

• Andikisha ripoti kwa polisi.

• Ikiwa kadi yako ya mkopo au ya 

matumizi ziliibiwa, wasiliana na 

taasisi yako ya kifedha. 

 » Fahamisha benki yako ili 

kuangalia vitisho na kughairi kadi 

yoyote ya mkopo au ya matumizi.

• Fahamisha Tume ya Biashara ya 

Marekani kwenye identitytheft.gov. 

 » Weka arifa kwenye maelezo 

yako ya mkopo ikiwa unadhani 

utambulisho wako unaweza 

kuathiriwa.

• Linda nyaraka zako za kifedha na 

maelezo/manenosiri ya akaunti.

• Epuka kununua vitu peke yako 

ikiwezekana.

• Egesha gari katika maeneo yenye 

mwangaza wa kutosha na yenye 

watu wengine karibu.

• Weka mizigo ndani ya buti la gari 

lako au ikiwa imefunikwa kwa 

blanketi - si mahali wazi.

• Daima funga gari lako.

• Beba pochi au mfuko wako karibu 

na mwili wako.

• Usibebe kiasi kikubwa cha fedha.

• Funguo zako ziwe mkononi kabla 

ya kurudi kwenye gari lako.

Ninawezaje kutoa ripoti ya uhalifu 
kwa polisi?

• Tumia simu yoyote kupiga simu kwa 

911 kwa hali ya dharura au uhalifu 

unaoendelea.

 » Hata simu isiyotumika au isiokuwa 

na muda wa maongezi itafanya kazi. 

Piga simu kwa 911


