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كيف تتصل على
( Triple Zeroثالثة أصفار)
خدمة ( Triple Zeroثالثة أصفار) هي أرسع الوسائل للحصول عىل املساعدة من خدمة الطوارئ املناسبة .وعليك استخدام
هذا الرقم يف حاالت حدوث الطوارئ أو األحداث املهددة للحياة ،وذلك لالتصال بالتايل:

مراكز
الشرطة

مراكز
المطافئ

الخطوة األوىل :قم بتقدير الوضع

• هل أصيب أحدهم بأذى جسيم أو كان بحاجة إىل مساعدة طبية
عاجلة؟
• هل تعرضت حياتك أو ممتلكاتك للخطر؟
خط�ة؟
• هل شاهدت لتوك حادثا أو جريمة ي
إذا كانت إجابتك بنعم ،اتصل عىل ( Triple Zeroثالثة أصفار).

الخطوة الثانية :قم باالتصال
•
•
•
•

حافظ عىل هدوءك واتصل عىل ( Triple Zeroثالثة أصفار) من
مكان آمن.
عندما تتم إالجابة عىل اتصالك سيتم سؤالك عما إذا كنت بحاجة
إىل ش
فئ
ال�طة أو
المطا� أو إالسعاف.
إذا طلب منك موظف االتصاالت ذلك ،قم بذكر مدينتك وموقعك.
ت
ال� طلبتها.
سيتم تحويل مكالمتك إىل الخدمة ي

مراكز
اإلسعاف

•

عندما يتم توصيلك بخدمة الطوارئ أبق عىل الخط وتحدث
بوضوح وأجب عىل كل أ
السئلة.

•

يخ�ك موظف االتصاالت بذلك.
ال تغلق الخط ما لم ب

الخطوة الثالثة :تقديم املعلومات عن موقعك
•
•

سيتم سؤالك عن مكان تواجدك .حاول تقديم رقم الشارع
واسمه وأقرب تقاطع له ف ي� المنطقة.
إذا كنت تقوم باالتصال وأنت تتنقل ،اذكر اتجاه تنقلك وأخر
مخرج من الطريق الرسيع أو أخر مدينة مرت عليهما.

الخطوة الرابعة :تعليامت موظف االتصاالت
•

قد يطلب منك موظف االتصاالت االنتظار ف ي� مكان سبق االتفاق
عليه لمساعدة خدمات الطوارئ ف ي� إيجاد موقع الحادث.

اللغات األخرى والخدمات النصية

العاقات السمعية أو اللفظية خدمة
• يمكن أن يستخدم ذوي إ
) One Zero Six (106النصية.
ال ي ز
نجل�ية يمكنك االتصال بخدمة Triple
• إذا لم تكن تتحدث إ
ض
أر� وتطلب ‘’Police
( Zeroثالثة أصفار) من فخط هاتف ي
ش
ئ
(ال�طة)’Fire‘ ،
(السعاف).
(المطا�) أو ‘ ’Ambulanceإ
وبمجرد توصيلك بالخدمة يجب أن تبقى عىل الخط وسيتم
ترتيب تم�جم شفهي لك.

أسباب تدعو بالناس لعدم التبليغ عن الجرائم
“ال أرغب ف� التعامل مع ش
والفصاح عن
ال�طة إ
ي
تفاصيل الشخصية”.
كافة
ي

الفصاح عن هويتك .ولست
يمكنك التبليغ عن الجرائم دون إ
البالغ عن
مضطرا إىل إعطائهم تفاصيلك الشخصية .كما يمكنك إ
نشاط مشتبه فيه دون أن تفصح عن شخصيتك وذلك من خالل
االتصال بمنظمة منع الجريمة عىل الرقم
لك�و�ن
ال ت
 1300 333 000أو استخدام موقعهم إ
ي
crimestoppers.com.au

ت
يأ� تبليغي عن الجريمة بما ي�ض ن ي� ف ي� المستقبل”.
“أخاف أن ي

يمكنك التبليغ عن الجريمة دون ترك تفاصيلك .ولست مضطرا إىل
الفصاح عن تفاصيلك الشخصية.
إ
ش
ال�طة تتوخى الحذر الشديد عند التعامل مع المعلومات
الشخصية وإذا كنت تخاف من أن يتسبب تبليغك لجريمة ما �ف
ي
أ
تخ� ش
ال�طة بذلك.
الذى لك ،عليك أن ب
“ ف� العادة ال تستجيب ش
وبالتال فالتبليغ ف ي�
ال�طة لمخاوفنا
ي
ي
الواقع ال ن
مع� له”.
ال� ال يكون أ
ف� بعض أ
الحيان ت
المر فيها مهددا لحياة أحد ال
ي
ي
أ
وم� ما تم البالغ عن أمرين �ف
ت
ش
تستجيب ال�طة فورا للمر،
إ
ي
ث
ش
نفس الوقت فسوف تتوجه ال�طة أوال إىل أك�هما خطرا.

“ال نبلغ عن الترصفات الغريبة ألننا لسنا أبداً عىل ي ن
يق� بما
يحدث فعال”.
ف� بعض أ
الحيان ال تنجح عمليات ش
ال�طة إال عندما يتم تجميع
ي
المعلومات من عدد من التقارير عن جريمة ما .وعدم رؤيتك
يع� بأن أ
ن
ش
المر سيتم تجاهله.
لترصفات ال�طة الفورية ال ي
“ال أتحدث اللغة بطالقة”.
عند االتصال عىل خدمة  Triple Zeroأو منظمة منع الجريمة
يمكنك طلب التواصل بع� تم�جم شفهي.
“ال يؤثر أ
المر ف ي� وال دخل يل به .أفضل البقاء آمنا وعدم التدخل
ف ي� الموضوع”.
بالبالغ عن جريمة:
عندما ال تقوم إ
• لن يتم القبض عىل أ
ين
المسؤول� بل وقد تأتيهم
الشخاص
الجرأة عىل ارتكاب المزيد من الجرائم.
وج�انك للخطر.
• تكرر الجريمة قد يعرض أصدقائك وأرستك ي
• قد تصبح منطقتك هدفا للجريمة  -أي مكانا يشعر فيه مرتكبو
الفالت من القبض.
الجريمة بقدرتهم عىل إ
ف
• سوف ينخفض مستوى السالمة ي� حيكم بالنسبة للجميع.

ما أهمية األمر؟

تحتاج الرشطة إىل املعلومات حتى تتمكن من إلقاء القبض
عىل املجرمني والتعامل مع الجرائم .التبليغ عن الجرمية
لدى مشاهدتها أو عند العلم بوقوعها يسمح باتخاذ
اإلجراءات إزائها.
تذكر بأنه يف مقدورك التبليغ عن الجرمية دون ترك
تفاصيلك وذلك باالتصال مبنظمة منع الجرمية .ولكن عليك
االتصال على  000يف حال وقوع الجرمية وتعرض أي
شخص للخطر.

National Relay Service 13 36 77 or relayservice.au

Moonee Valley City Council
9 Kellaway Avenue | PO Box 126 Moonee Ponds VIC 3039
الفاكس  | 03 9243 8888الهاتف 03 9377 2100
ال�يد إ ت ن
و�  | council@mvcc.vic.gov.auالموقع mvcc.vic.gov.au
ب
اللك� ي

