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رفع مسوليت: اطالعات اين دفترچه ازدفتر نمايندگی های محلی و دولتی مختلف به منظور 
اطالع رسانی به ساکنين منطقه رايد جمع آوری شده است. شهر رايد ، انجمن رفاه کره ای 
های استراليا و انجمن آسيايی های استراليايی Bennelong در رابطه با صحت اطالعات 

اين دفترچه هيچ مسئوليت قانونی ندارند.

اطالعات موجود در اين دفترچه با توجه به اطالعات نويسنده در ماه ژانويه سال  2012  
به روز می باشد.

اين دفترچه توسط انجمن محلی ترجمه شده است. 
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خطوط تلفنی بيست و چهار ساعته
000 شماره های تماس اضطراری – پليس آتش نشانی آمبوالنس سه صفر 

131 144 خط امداد پليس 
1800 656 463 خشونت در خانواده 
1800 688 009 خدمات پيشگيری از سوء استفاده از کودکان 
1800 333 000 مقابله با جنايت 

131 114 خط تلفن امداد 

شماره های ضروری ديگر
ايستگاه های پليس محلی

9858 9299  (Eastwood) ايست وود
9879 9699   (Gladesville) گليدزويل
9808 7401  (Ryde) رايد

خدمات راهنمای تلفن 
12 455   (Telephone Directory Assistance)

اين سرويس تلفنی امکان ارتباط مستقيم با شخص يا سازمان مورد نظر شما را فراهم می کند.

خدمات ترجمه کتبی و شفاهی ( TIS ملی)
 (TIS National)

شماره تماس TIS ملی برای دسترسی سريع به مترجم 450 131
اين سرويس دولتی برای کمک به افرادی است که زبان انگليسی را به خوبی نمی دانند. آنها از اين 

طريق می توانند به صورت تلفنی با يک مترجم و سرويس های خدماتی مورد نظر خود به طور 
همزمان ارتباط برقرار کنند.

 نحوه استفاده از خدمات ترجمه کتبی و شفاهی

1.   با شماره 450 131 تماس بگيريد. 
2.   زبان مورد نظر خود را تقاضا کنيد (اگر بتوانيد آن را به انگليسی بگوييد بهتر است، در غير 

اينصورت مترجم به شما کمک می کند.) 
3.   پشت خط منتظر بمانيد تا بتوانيد با مترجم مربوطه صحبت کنيد. (بين 30 ثانيه تا 3 دقيقه). 
4.  نام سازمان مورد نظر خود را به مترجم بگوييد تا وی امکان ارتباط شما  با  آن سازمان را 

فراهم کند.
5.   مترجم و کارمند آن سازمان با شما بر روی يک خط تلفن مشترک به صورت همزمان 

صحبت می کنند.

 شماره تماس های ضروری
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افراد غير انگليسی زبانی که با TIS ملی تماس می گيرند ،  بايد نام زبان بومی خود و نيز شماره 
تماس سازمان يا شخص مورد نظر خود که می خواهند با آن صحبت کنند را به تلفن چی بگويند.

برای تماس با پزشک عمومی، سازمان های اجتماعی غيردولتی ، ادارات دولتی محلی و چند 
سازمان ديگر مترجم  بصورت رايگان در اختيار شما قرار می گيرد.

هنگامی که با سرويس خدمات مترجمين تماس می گيريد، در رابطه با هزينه خدمات مورد نظر خود 
سوال کنيد. سپس می توانيد در رابطه با استفاده از اين سرويس خدماتی تصميم بگيريد.

سرويس ترجمه تلفنی به صورت 24 ساعته ، هفت روز هفته در اختيار شما است، اما ممکن است 
فرد يا سازمان مورد نظر شما  آخر هفته يا بعد از ساعات اداری در دسترس نباشد.

منطقه رايد
مسئول طرح امنيت اجتماعی و  امنيت جاده و خيابان تماس: 

NSW 2112 اداره مرکزی شهر رايد، شماره 1 خيابان دولين، رايد نيو ساوت ويلز آدرس: 
02 9952 8222 تلفن: 

cityofryde@ryde.nsw.gov.au ايميل: 
www.ryde.nsw.gov.au/safety وب سايت: 

انجمن رفاهی کره ای های استراليا
ايست وود (Eastwood): چهارشنبه ، پنج شنبه ، جمعه 10 صبح تا 4 بعداز ظهر

(3) 972 967 0433 يا 5662 9858

پاراماتا (Parramatta): دوشنبه يا سه شنبه 9:30 صبح تا 4 بعدازظهر شماره تماس
9901 9687 (لطفا بگوئيد که می خواهيد با کارمند کره ای صجبت کنيد)

کمپسی (Campsie): دوشنبه – پنج شنبه 10 صبح تا 4 بعدازظهر 
9589 9718 يا (3)589 559 0430

همبوش (Homebush): دوشنبه – جمعه 9:30 صبح تا 5 بعدازظهر
(مسئول ارشد رفاهی) : 0797 9746

koreanwelfare@hotmail.com :ايميل
www.koreanwelfare.org.au :وب سايت

 Bennelong انجمن آسيای های استراليائی
info@aaab.org.au :ايميل

www.aaab.org.au :وب سايت
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چگونه با پليس تماس بگيريم

 اطالعات بيشتر

 (Eastwood Police Station) 9858 9299 ايستگاه پليس  ايست وود

 (Gladesville Police Station) 9879 9699 ايستگاه پليس گليدزويل

 (Ryde Police Station) 9808 7401 ايستگاه پليس رايد

NSW Police 000 پليس نيوساوت ويلز– اطالعات سه صفر
www.police.nsw.gov.au/services/triple_zero_000

به طور کلی، شهررايد شهر نسبتا امنی برای زندگی 
است.  اما به هرحال، احتمال وقوع جنايت در هر 
مکانی وجود دارد و بهتر است که در رابطه با آن 

آمادگی داشت.

برای برقراری تماس تلفنی  با پليس بسته به آنچه که 
اتفاق افتاده و نوع نياز شما به کمک،  سه راه وجود 
دارد. در هر مورد، اگر نمی توانيد انگليسی صحبت 
کنيد، بگوييد ”مترجم (interpreter)“ و نام زبانی را 
که با آن صحبت می کنيد بگوييد. برای مثال اگر به 
 .“Korean” زبان کره ای صحبت می کنيد بگوييد

از آنجا که مترجمان اغلب خيلی مشغول هستند، بايد 
منتظر بمانيد تا ارتباط شما با يک مترجم برقرار 

شود و او بتواند به شما کمک کند.

شهر رايد سه ايستگاه پليس دارد که در ايست وود، 
گليدزويل و رايد قرار دارند. ايستگاه پليس محلی 
است که برای دريافت هر گونه کمک و گزارش 
حوادث و جنايات می توانيد به آنجا مراجعه کنيد. 
مراکز پليس گليدزويل و ايست وود دارای چندين 

افسر پليس متخصص می باشند. در ايست وود يک 
افسر پليس رابط آشنا با فرهنگ های مختلف وجود 

دارد که با افراد غير انگليسی زبان کار می کند. 
ودر گليدزويل يک افسر رابط افراد هم جنس باز می 

باشد که به افراد هم جنس باز کمک می کند.

در ايست وود و گليدزويل افسر رابط برای مقابله با  
خشونت درخانواده برای کسانی که با سوء رفتار در 

منزل مواجه می شوند، وجود دارد.

در مواقع اضطراری شماره سه صفر 000
را بگيريد.

برای تماس فوری و اضطراری سه صفر را شماره 
گيری نماييد. تماس اضطراری برای زمانی است 
که يک جنايت در حال وقوع باشد، زندگی کسی 
در خطر باشد يا مثال آتش سوزی رخ داده باشد. 
از طريق هر تلفنی می توانيد با خدمات فوريت 

های نيوساوت ويلز NSW  بصورت رايگان تماس 
بگيريد . آنها از شما سواالتی در رابطه با نوع 

کمکی که نياز داريد خواهند پرسيد، که آيا به پليس، 
آتش نشانی يا آمبوالنس نياز داريد و برای کمک 

رسانی به شما اقدام می نمايند. آنها فوراً شما را به 
خدمات فوريتی که مورد تقاضای شما است وصل 
می کنند و در رابطه با جزييات مربوطه از شما 

سوال خواهد شد. می توانيد با گفتن نام زبان مادری 
خود تقاضای يک مترجم کنيد مثال بگوييد

Korean translator و منتظر بمانيد تا تلفن چی 
امکان برقراری ارتباط تلفنی شما با مترجم را

فراهم کند.

در جاهای دوردست مانند مناطق جنگلی می توانيد 
شماره 112 را از طريق تلفن همراه  خود برای 

موقعيت های اضطراری شماره گيری کنيد. (حتی 
اگر در آنجا پوشش شبکه شرکت خدمات تلفن همراه 

شما وجود نداشته باشد) 
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چگونه با پليس تماس بگيريم

چگونه برای گزارش جرم های کوچک يا حوادث 
غير اورژانسی با پليس تماس بگيريم

می توانيد با خط امداد پليس (PAL) با شماره
444 131 برای گزارش جرم های کوچک که قبال 
اتفاق افتاده (جرم يا جناياتی که در هنگام برقراری 

تماس شما در حال وقوع نمی باشند) و نياز به 
حضور سريع پليس وجود ندارد و کسی صدمه نديده 

است تماس بگيريد، برای مثال خسارت به اموال.

لطفا قبل از اينکه با 131 444 (PAL) تماس بگيريد، 
بررسی کنيد که جرمی که می خواهيد گزارش دهيد 

به کدام يک از گروه های زير ارتباط دارد: 

دزدی   

ايجاد خسارت عمدی از روی کينه توزی که   
شامل ديوارنويسی بدون مجوز قانونی نيز می 

شود.
سرقت وسايل نقليه  

تصادف در صورتی که هيچ کس صدمه نديده   
باشد، کسی الکل يا مواد مخدر مصرف نکرده 
باشد، تبادل مشخصات رانندگان صورت گرفته 

باشد، يا هيچ کدام ازوسايل نقليه با يدک کش 
حمل نشده باشند. اما به هر حال ممکن است شما 
مايل باشيد بخاطر مسائل مربوط به بيمه  ويا به 

دليل عدم تبادل مشخصات رانندگان، با شماره 
تلفن 131 444(PAL) تماس گرفته و تصادف 

را گزارش دهيد .زمانی که نياز به حضور پليس 

باشد PAL هماهنگی الزم برای حضور مامورين 
پليس در محل تصادف را انجام می دهد.

گزارش اطالعات بدون ذکر نام يا گزارش دررابطه 
با يک جنايت

اگر در رابطه با يک فعاليت مشکوک يا جنايت يا 
فعاليت های جنايی اطالعاتی داريد، با تيم مقابله 
با جنايت (واحد ملی  مقابله با جنايت ) از طريق 

شماره 000 333 1800 (به صورت رايگان) تماس 
بگيريد. امکان برقراری تماس با آنها از  دوشنبه تا 

جمعه از 7 صبح تا 11 شب و در تعطيالت آخر هفته 
از 8 صبح تا 8 شب وجود دا رد. اطالعات شما به 
واحد مبارزه با جنايت کمک ميکند که از وقوع يک 

جنايت جلوگيری کنند يا اسرار جرم و جنايات را حل 
کنند و افراد جنايت کار را دستگير کنند.

شما می توانيد بدون ذکر نام خود اطالعات را به آنها 
بدهيد و اطالعات شما محرمانه باقی خواهند ماند. 
بنابراين درهنگام گزارش نيازی نيست نام خود را 

ذکر کنيد. اگر يک جنايتکار دستگير شود، به فردی 
که در اين رابطه گزارش داده تا 1000 دالر پاداش 

داده خواهد شد.

آمار زير موفقيت های تيم مبارزه با جنايت در سال 
2010 که   به کمک گزارشهای مردم صورت 

گرفته است را نشان می دهد:

6500 مورد بازداشت صورت گرفته است.  
15700 مورد اتهام وارد شده است.   

 اطالعات بيشتر

 http://www.police.nsw.gov.au پليس نيوساوت ويلز

مقابله کنندگان با جنايت www.crimestoppers.com.au يا شماره 000 333 1800 

همچنين می توانيد برای گزارش فعاليت های مشکوک يا در صورتی که سوالی داشتيد با ايستگاه پليس 
محل خود تماس بگيريد.(صفحه 6 را ببينيد)

ايستگاه پليس رايد  7401 9808
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ايمنی شخصی

 اطالعات بيشتر
اداره خدمات حمل و نقل جاده ای و دريائی (سازمان حمل و نقل و ترافيک سابق)

 http://www.rta.nsw.gov.au/roadsafety/pedestrians/howtobeasafepedestrian.html

ايمنی در هنگام تردد در شب
برای بهبود ايمنی شخصی خود راهکارهائی وجود 

دارد که به سادگی می توانيد انجام دهيد.
نکات ايمنی در هنگام استفاده از وسايل حمل و نقل 

عمومی
هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به محيط   

اطراف تان هشيار باشيد.
از قبل برنامه زمانی حمل و نقل عمومی را   

بخوانيد، تا از انتظار طوالنی در ايستگاه اتوبوس، 
قطار يا ترمينال ها جلوگيری کنيد. در صورت 
لزوم در مکانهای پر نور و شلوغ منتظر بمانيد.
زمانی که قطار نسبتا خالی است، در واگن های   

نزديک به راننده، يا نزديک به قسمت نگهبان (با 
چراغهای آبی قابل تشخيص است) سفر کنيد.

هنگام راه رفتن
در مکانهای پرنور حرکت کنيد، حتی اگر مجبور   
شويد مسافت طوالنی تری را پياده روی کنيد. از 

عبور از راه های ميان بری که از مناطق تاريک و 
بی صدا می گذرند اجتناب کنيد. اگر احساس ناامنی 

کرديد به مکانی شلوغ و پرنور برويد.
نسبت به عبور و مرور وسايل نقليه هشيار باشيد   

و قبل از عبور از عرض خيابان به چپ و راست 
نگاه کنيد تا مطمئن شويد خطری وجود ندارد. 

همواره از خطوط عابر پياده استفاده کنيد. هنگام 
عبور از عرض خيابان بسيار مواظب باشيد زيرا 

ممکن است راننده شما را نبيند. هرگز فرض نکنيد 
که آنها شما را می بينند. قبل از شروع  به عبور 
از عرض مسير، صبر کنيد تا وسايل نقليه کامل 

متوقف شوند.
اگر احساس خطر کرديد يا احساس کرديد کسی   

شما را تعقيب می کند، به درون يک مغازه يا خانه  
برويد – و از يک نفر بخواهيد تا برای محافظت از 

شما با پليس تماس بگيرد.

تردد در شب
در صورت امکان بصورت گروهی تردد کنيد يا   
يک نفر را مطلع کنيد که کجا می رويد و کی بر 

می گرديد.
از افراد محلی در مورد مکان هايی که مخصوصا   

در هنگام شب بايد از تردد در آنجا اجتناب کرد 
سوال کنيد.

فقط پولی را که برای همان روز احتياج داريد با   
خود حمل کنيد، و اگردر هنگام شب در يک مکان 
تنها هستيد از خودپرداز ATM (دستگاه پرداخت 

پول از بانک) استفاده نکنيد.
اشياء باارزش خود از قبيل کامپيوتر و دستگاه پخش   

موسيقی جيبی را دور از معرض ديد قرار دهيد.
سعی کنيد در هنگام شب از گوشی يا هدفون   

(headphone) استفاده نکنيد تا بتوانيد به صداهای 
اطرافتان گوش فرا دهيد.

نسبت به کيف هايی که حمل می کنيد هشيار باشيد،   
کيف خود را نزديک به بدنتان از سمت جلو نگه 

داريد و کيف پولی تان را در جای امنی درون آن 
جای دهيد. 

 اگراز شما دزدی شد
هر چيزی را که آن شخص می خواهد به او بدهيد   

– با او درگير نشويد.
اين تبه کاری را در اسرع وقت به پليس گزارش   

دهيد.
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ايمنی شخصی

 اطالعات بيشتر
اورژانس امنيتی دانشگاه مک کواری Macquarie به شماره تلفن 9999 9850

يا به شماره تلفن دفتر (24 ساعته) 7112 9850

تيم حراست TAFE NSW کالج رايد College Ryde به شماره تلفن 6223 9448

تيم حراست  TAFE NSW کالج مدوبنک Meadowbank College به شماره تلفن 3690 9942

 اطالعات بيشتر
سازمان ”دسترسی به قانون در نيوساوت ويلز LawAccess NSW“ يک سرويس تلفنی دولتی است که برای افرادی 

که در NSW مشکل قانونی دارند، مشاوره ی حقوقی ارائه می دهد.
آدرس سايت: www.lawaccess.nsw.gov.au شماره تلفن 529 888 1300

سازمان ”کمکهای حقوقی نيوساوت ويلز“ ”Legal Aid NSW“ اطالعاتی در رابطه با مساعدت های حقوقی که برای 
www.legalaid.nsw.gov.au .عموم مردم قابل دسترسی است، ارائه می دهد

دفتر خدمات حقوقی مک کواری در پاراماتا (Macquarie Legal Centre) نزديک ترين مرکز ارائه کمک های حقوقی 
اجتماعی است به آدرس www.macquarielegal.org.au و به شماره تلفن 0911 8833

مسائل حقوقی

اگر در رابطه با مسائل شخصی خود نياز به مشورت و توصيه های حقوقی داريد، خدمات رايگانی در اين رابطه 
در دسترس است که می توانند به شما برای حل مشکال تان کمک کنند.

ايمنی دانش آموزان
متاسفانه، دانش آموزان ممکن است مورد هدف افراد 

بزهکار قرار گيرند. دانش آموزان بايد در تمامی اوقات 
نسبت به ايمنی شخصی خود هشيار باشند.

بعضی نکات در اين باره عبارتند از:
سعی کنيد به همراه بقيه مردم راه برويد، مخصوصأ   

در شب، و در هنگام شب به تنهايی در محيط 
پرديس دانشکده تردد نکنيد.

نسبت به محيط اطرافتان هشيار باشيد. از گوش   
کردن به موسيقی با استفاده از گوشی شخصی يا 

مکالمه با موبايل به مدت طوالنی هنگام راه رفتن 
در اطراف محل تان خودداری کنيد چون اين کار 
ممکن است حواس شما را نسبت به وقايعی که در 

اطراف تان می گذرد پرت کند.
فقط همان مقدار پول که برای يک روزتان نياز   

داريد همراه داشته باشيد و کيف پولی تان را در يک 
جای مطمئن نگه داری کنيد.
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ايمنی شخصی

 اطالعات بيشتر
”خط تلفن خشونت خانوادگی“ يک شماره تلفن رايگان در سرتاسر ايالت است و بصورت 24 ساعته در هفت روز 

هفته در دسترس است به شماره 463 656 1800

www.ryde.nsw.gov.au/domesticviolence به آدرس سايت “Ryde شهر رايد”

”خدمات حمايت از خانواده در شهر رايد Ryde“ کمکهای پشتيبانی عملی و عاطفی به خانواده هائی که در مناطق 
تحت پوشش شهرداری های رايد و هانترز هيل ”Hunter’s Hill“ زندگی می کنند و بحران يا تنش را تجربه می کنند، 

ارائه می دهد. آدرس سايت www.rydefamilysupportservice.org.au يا شماره تلفن 0111 9334

www.childabuseprevention.com.au خدمات جلوگيری از سوء استفاده از کودکان
يا شماره تلفن 009 688 1800

خشونت در خانواده
خشونت درخانواده زمانی روی می دهد که يک 

عضو خانواده، همسر، يا همسر سابق تالش می کند تا 
بصورت فيزيکی يا روانی برساير اعضا مسلط شود يا 

آنها را مورد آزار و اذيت قرار دهد.

خشونت خانوادگی می تواند به اشکال گوناگونی شامل 
فيزيکی، روانی، سوء استفاده جنسی و يا سوء رفتار، 
آزار و اذيت زبانی، ايجاد رعب و وحشت، محروميت 

مالی، کمين يا تهديد به خشونت اجرا شود.

اين مسئله ممکن است برای هرکسی اتفاق بيفتد – 
صرفنظر از اينکه که کجا زندگی می کنيد، وضعيت 
مالی شما چگونه است، چند سال سن داريد، و تابعيت 

چه کشوری را داريد. مشاهده اين خشونت ها آسيب 
قابل مالحظه ای به فرزندان در خانواده وارد می کند. 

چنانچه خشونت خانوادگی را تجربه می کنيد، حتماٌ 
برای گرفتن مشاوره تخصصی در اين زمينه اقدام کنيد، 

زيرا مراکز پشتيبانی متعددی در دسترس شماست که 
می توانند به شما کمک کنند.
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ايمنی شخصی

 اطالعات بيشتر
مرکز خدمات اطالعاتی مواد مخدر و الکل (ADIS) يک مرکز خدماتی تلفنی ارائه دهنده اطالعات، صدور معرفی نامه 

به مراکز تخصصی و ارائه مشاوره در مواقع بحرانی در رابطه با استفاده از مواد مخدر غير مجاز مانند هروئين، 
شيشه (ice)، حشيش، و مواد مخدر مجاز مثل الکل است. با اين مرکز با شماره تلفن 8000 9361 تماس بگيريد.

گروه الکلی های بی نام (Alcoholics Anonymous) يک فضای هم صحبتی برای اشخاصی است که تجربياتشان 
در زمينه الکل را از طريق نشست های منظم با هم در ميان بگذارند تا به يکديگر برای بهبودی از اعتياد به الکل 
کمک کنند. به آدرس اينترنتی www.aa.org.au  مراجعه کنيد،  يا با شماره تلفن 9820 9488 با آنها تماس بگيريد.

آدرس اينترنتی مکانهای عاری از مصرف الکل (Alcohol Free Zones) در شهر رايد: 
   Ryde LGA  www.ryde.nsw.gov.au/alcoholfreezones

خدمات مشاوره خط زندگی (Lifeline) يک مرکز تلفنی 24 ساعته ارائه دهنده خدمات پشتيبانی در موارد بحرانی 
برای کسانی است که نياز به پشتيبانی عاطفی داشته باشند. شماره تلفن 14 11 13

مرکز (G-line NSW) يک مرکز امداد تلفنی رايگان است که به اشخاصی که دچار مشکل قمار شده اند، مشاوره در 
موارد بحرانی ارائه می دهد با شماره تلفن 635 633 1800

الکل و ساير مواد مخدر
مصرف الکل در حد بسيار باال و خطرناکی در استراليا 

گسترش يافته است. برآورد می شود که در نتيجه 
مصرف الکل زياد ساالنه حدود 3200 نفر از مردم 

می ميرند و 81000 نفر از مردم در بيمارستان بستری 
می شوند.

از آنجا که الکل می تواند تأثيرات سوء متفاوتی بر 
اشخاص داشته باشد، هيچ ميزانی از الکل را نمی توان 

گفت برای عموم بی خطر است. اشخاصی که الکل 
مصرف می کنند بايد اين را درک کنند که سالمتی و 

رفاه اجتماعی شان همواره در خطر است. بهرحال، راه 
هايی برای به حداقل رساندن اين خطرات وجود دارد. 

برای اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتی
www.alcohol.gov.au  مراجعه کنيد.

در شهر رايد جاهايی وجود دارد که مصرف الکل در 
آنها ممنوع است. هدف از ايجاد اين مکان ها کاهش 

جرمهای مرتبط با استفاده ازالکل و رفتارهای خالف 
اصول اجتماعی در مکانهای معين، و نيز ترويج استفاده 

امن از راههای عبور و مرورعمومی و پارکينگ ها 
است.

مامورين پليس می توانند از متخلفين بخواهند که 
مصرف الکل را متوقف کنند و الکل ها را ضبط و 

مصادره کنند و برگه های جريمه صادر نمايند.

متاسفانه، داروهای غيرمجاز (مواد مخدر) در استراليا 
قابل دستيابی هستند. داروهای غيرمجاز می توانند به 

شدت بر زندگی شخص، خانواده ، و اجتماعی که در آن 
زندگی می کند اثر بگذارد، و اين مشکل از آنجا آغاز 

می شود که يک فرد استفاده از آن را بواسطه حس 
کنجکاوی يا تحت فشار دوستان شروع کند.

اگر شما به يکی از مواد مخدر وابسته هستيد، برای 
معالجه آن به يکی از مراکز تخصصی در اين زمينه 

مراجعه کنيد.



Co
m

m
un

ity
 S

af
et

y 
In

fo
rm

at
io

n 
Bo

ok
le

t |
 C

ity
 o

f R
yd

e

13

ايمنی شخصی

 اطالعات بيشتر
سازمان SCAMwatch اطالعاتی درباره آخرين 

کالهبرداری ها به شما ارائه می دهد تا از آنها اجتناب 
www.scamwatch.gov.au کنيد. آدرس اينترنتی

اداره معامالت منصفانه در نيو ساوت ويلز
(NSW Fair Trading)

www.fairtrading.nsw.gov.au با آدرس اينترنتی

کاله برداری
کاله برداری که يک حقه يا يک تقلب است زمانی روی 

می دهد که شما در قبال پولی که پرداخته ايد چيزی 
دريافت نمی کنيد يا ارزش آنچه دريافت می کنيد از 
پولی که پرداخته ايد بسيار کمتر است. کالهبرداری 
ها ممکن است در هر مکانی – ازطريق نامه، نامه 

الکترونيکی، اينترنت، حضوری يا از طريق تلفن روی 
دهد. انواع زيادی از کاله برداری وجود دارد، بعضی 

از آنها عبارتند از:
پيشنهاد کار – که ممکن است روی تير چراق برق،   

روزنامه، تابلوهای آگهی، يا ايميل های ناخواسته پيدا 
شود. کالهبردار از شما می خواهد که قبل از اينکه 
بتوانيد شروع به کار کنيد، پيش پرداخت شهريه را 

به يک حساب بانکی واريز کنيد يا آن را به يک 
آدرس صندوق پستی ارسال کنيد. زمانی که شما پول 

تان را پرداخت کرديد، شخص پيشنهاد دهنده کار 
ممکن است شما را مجبور کند که آگهی های مشابهی 
را پخش کنيد تا قربانی های ساده لوح ديگری را به 

اين کاله برداری وارد کند.
انتقال وجه – کاله بردارها ممکن است شما را فريب   

دهند که کاالئی را از طريق سايت اينترنتی جعلی 
انها خريد و فروش کنيد، يا پولی را به يک موسسه 

خيريه جعلی که وجود ندارد اهدا کنيد، يا قول جايزه 
بزرگی را در ازای پرداخت مبلغ کمی به شما بدهند. 
در ارتباط با ارسال پول به اشخاصی که نمی شناسيد 

بسيار هشيار باشيد.
کالهبرداری از طريق تلفن همراه – شناخت اين   

نوع کالهبرداران می تواند مشکل باشد. در ارتباط با 
غريبه ای که آنچنان با شما صحبت می کند که گوئی 
خيلی خوب شما را می شناسد، بسيار محتاط باشيد. 

تماس های از دست رفته (missed calls) نا شناس 
را شماره گيری مجدد نکنيد. ممکن است هزينه های 

پنهانی برای شما در بر داشته باشد.
کالهبرداران اجاره ای – نسبت به تبليغات و آگهی   

های اجاره تقلبی در اينترنت، روزنامه، و تير 
چراغ برق که ممکن است با نشان دادن عکس 
ها و جزئياتی از ملکی که برای اجاره نيست، 

واقعی به نظر برسند، بسيار هشيار باشيد. همواره 
ملک را بازديد کنيد، و صحت جزئيات را بررسی 
کنيد. هرگز پيشاپيش بدون بازرسی ملک پولی را 

نپردازيد، مخصوصا اگر در آن زمان در يک کشور 
خارجی حضور داريد.

کالهبرداران حراج  يا مزايده اينترنتی – نسبت به   
فروشندگان با اعتبار اينترنتی ضعيف يا کسانی که 

پيشنهاد فروش ارزان تر محصولی را در يک معامله 
مستقيم می دهند، محتاط باشيد. فقط از سايت ها و 

فروشندگان شناخته شده و مشهور استفاده کنيد. 
نکته بسيار مهم: هرگز پول و مشخصات شخصی   

تان را برای شخص يا شرکتی که نمی شناسيد، 
نفرستيد.

خودتان را در مقابل کالهبرداران محافظت کنيد:
اگر يک پيشنهاد آنقدر عالی باشد که غير قابل باور   

به نظر برسد، احتماال کالهبرداری است.
هرگز پول و مشخصات شخصی تان را برای شخص   

يا شرکتی که نمی شناسيد، نفرستيد.
هرگز از رايانه های عمومی برای خريد يا کارهای   

بانکی بصورت اينترنتی استفاده نکنيد.
ايميل های ناشناخته را باز نکنيد و روی لينک هايی   

که آنها ارائه می دهند کليک نکنيد.
خودتان را تحت فشار نگذاريد که در يک لحظه بايد   
تصميم بگيريد. در فرصت مناسب خودتان در مورد 
هر چيز خوب تحقيق کنيد و  بسيار پرس و جو کنيد.
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ايمنی در خانه
امنيت خانه

همواره زمانی که خانه را ترک می کنيد اطمينان حاصل 
کنيد که تمامی درها را کامال قفل کرده ايد. درب ها و 

پنجره ها را ببنديد و قفل کنيد. با استفاده از زنجير ايمنی 
روی درب از باز کردن در به روی افرادی که می 

خواهند بدون اجازه وارد شوند، جلوگيری کنيد. همچنين 
با نصب عدسی چشمی روی درب منزل می توانيد قبل 

از باز کردن ببينيد که چه کسی پشت در است. در شب، 
يک چراغ در نزديکی درب ورودی روشن نگه داريد 
تا سارقين را بازداريد و باز کردن درب توسط خودتان 

آسان تر شود و بتوانيد سريعتر به منزل تان وارد شويد. 
نصب سنسورهای حساس نسبت به جابجايی روی 

چراغهای بيرونی منزل کمک می کند که افراد متجاوز 
به حريم منزلتان را باز دارد.

جلوگيری از آتش سوزی
آتش می تواند خيلی سريع باعث آسيب جدی يا حتی 

مرگ شود. آتش می تواند در عرض چند ثانيه منزل و 
دارايی های شما را ويران کند يا به ميزان قابل توجهی به 
آنها خسارت وارد کند. در آتش سوزی منزل برای افراد 

سالخورده، معلولين و بچه ها بيشترين خطر مرگ يا 
آسيب جدی وجود دارد.

بسيار مهم است که همه افراد منزل شما نسبت به خطرات 
آتش و راه های به حداقل رساندن احتمال آتش سوزی آگاه 

باشند. مهمترين چيز اين است که در لحظه روی دادن 
آتش سوزی آماده باشيد. در زير ده مورد تدابير ايمنی 

برای پيشگيری از آتش سوزی در منزل آورده شده است.

1. سنسور هشداردهنده دود
سنسور هشداردهنده دود نقش مهمی در حفظ جان 

هزاران نفر در استراليا و خارج از آن ايفا کرده است. 
سنسورهای هشدار دهنده دود در زمان وقوع آتش شروع 
به آژير کشيدن می کنند. وجود اين سنسورها بخصوص 

در هنگام شب، اگر شما خواب باشيد و نسبت به آتش 
سوزی آگاه نباشيد، بسيار مهم است. هر خانه بايد حداقل 

يک سنسور هشداردهنده دود در هر طبقه داشته باشد.
2. تخليه منزل

درصورتی که آتش بطور ناگهانی شروع شود و غير 
قابل کنترل باشد، بايد فوراً منزل تان را ترک کنيد. هرگز 

برای نجات حيوانات خانگی يا برداشتن اشياء با ارزش 
تان به داخل خانه برنگرديد. هيچ چيز گرانبها تر از جان 

خود شما نيست.
در اولين فرصت با شماره سه صفر ’000‘ تماس 

بگيريد، يا  به همسايه تان  زنگ بزنيد. اگر در خانه تنها 
هستيد لطفا فورا برای گرفتن کمک به خانه همسايه تان 

برويد.
خانواده تان را آماده کنيد و با اعضای خانواده تان قرار 
بگذاريد که در صورت وقوع آتش سوزی در يک نقطه 

امن (مثال کنار صندوق پستی) جمع شويد. با اين کار 
اگر آتش سوزی رخ دهد، شما می توانيد متوجه شويد که 
چه کسی در اين حادثه آتش سوزی مفقود شده است. يک 
ايده خوب ديگر اين است که حداقل دو مسير خروجی را 
طرح ريزی کنيد و بطور منظم تمرين آتش سوزی را با 
اعضای خانواده انجام دهيد. اگر خانه پر از دود بود شما 
بايد در زمان تخليه منزل روی زمين سينه خيز حرکت 
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 اطالعات بيشتر
در موارد اضطراری با شماره سه صفر ’000‘ تماس بگيريد.

(Fire and Rescue NSW) سازمان آتش نشانی و امداد و نجات نيوساوت ويلز
www.fire.nsw.gov.au به ادرس اينترنتی

سازمان پيشگيری از آتش سوزی استراليا Fire Protection Association Australia يک سازمان فنی و آموزشی 
ايمنی آتش سوزی است با آدرس اينترنتی www.fpaa.com.au و شماره تلفن 922 731 1300

خط تلفنی ملی ترک سيگار (National Smoking Quitline) يک سرويس تلفنی  برای ارائه اطالعات و مشاوره 
www.quitnow.gov.au برای اشخاصی است که می خواهند سيگار را ترک کنند با آدرس اينترنتی

و شماره تلفنهای 848 137 يا  848 131

کنيد چون دود و گرمای کمتری نزديک به کف زمين 
وجود دارد.

3. ايمنی خانه هايی با درب های قفل شده يا گير کرده
بسياری از مردم در آتش سوزی های خانه به اين دليل 

جان خود را از دست داده اند که درب های منزل آنها قفل 
شده و مانع از فرار کردن آنها شده است. در حال ترس و 

اضطراب، اشخاص نمی توانند مکان کليدها را پيدا کنند 
و نمی توانند درب هايشان را باز کنند. بهتر است زمانی 

که در خانه هستيد، درب های منزل تان را قفل نکنيد 
چون ممکن است در هنگام آتش سوزی (يا ورود يک 

متجاوز به خانه) الزم باشد فرار کنيد.
4. بخاری و وسايل گرمايشی

پرده ها، مبل و همه چيزهای اشتعال پذير را حداقل يک  
متر دور از همه وسايل گرمايشی قرار دهيد چون گرمای 

توليدی توسط بخاری ها ممکن است باعث آتش گرفتن 
آنها شود. هرگز لباس ها را روی بخاری ها يا باالی آنها 

قرار ندهيد.
5. آتش با هيزم

از اجاق گازها و گازهای مخصوص سوزاندن چوب که 
بخوبی ساخته شده اند برای سوزاندن چوب و محصوالت 

چوبی استفاده کنيد و مطمئن شويد که آنها خوب کارمی 
کنند. همواره آتش زغال را تا زمانی که بطور کامل 

خاموش شود مواظبت کنيد يا آتش را با آب يا شن و ماسه 
خاموش کنيد. هرگز در هيچ زمانی يک شعله سرباز 

مانند شمع ها يا حلقه های نشت گير گاز را بدون مراقبت 
رها نکنيد.

6. پخت و پز
هرگز پرده ها و مواد قابل اشتعال را نزديک محل پخت 

و پز غذا قرار ندهيد. از ماهی تابه هايی با دسته های 
ايمن و پايدار و با درهايی که بخوبی بسته می شوند، 
استفاده کنيد. اگر روغن آتش گرفت، هرگز بر روی 

روغنی که در حال سوختن است آب نريزيد. به جای آن 

گاز را خاموش کنيد، در ماهی تابه را ببنديد و با يک 
پتوی مخصوص آتش روی آن را بپوشانيد. هرگز سعی 

نکنيد ماهی تابه را با روغن در حال سوختن به خارج از 
خانه ببريد.

اگر نمی توانيد فورا آتش را خفه کنيد، خانه را تخليه کنيد 
و بالفاصله با سازمان آتش نشانی تماس بگيريد.

لباس ها   .7
زمان آشپزی يا زمانی که نزديک به منابع حرارتی 

هستيد، بايد لباس های تنگ بپوشيد. آستين های گشاد يا 
روسری ممکن است شعله ور شوند. اگر اين اتفاق افتاد، 

آرامش خود را حفظ کنيد، روی زمين دراز بکشيد، 
صورت تان را بپوشانيد و بدنتان را به چپ و راست 

بغلتانيد تا آتش خاموش شود.
8. سيگار کشيدن

اگر کسانی در خانواده سيگار می کشد، مطمئن شويد 
که در همه جای منزل زيرسيگاری های بزرگی برای 
استفاده آنها در دسترس است. اشخاص بايد از سيگار 
کشيدن در رختخواب خودداری کنند چون سيگارها يا 

خاکستری که از آنها روی روتختی می ريزد می تواند 
آتش بگيرد.

9. برق
از يک متخصص برق بخواهيد تا مدارهای الکتريکی 
خانه را بررسی کند و حتماٌ يک فيوز ايمنی در خانه 

نصب کند. اگر هر کدام از وسايل الکتريکی بوی دود 
داد، فورا دوشاخه را از پريز برق جدا کنيد و با يک 

متخصص برق تماس بگيريد. از اتصال دوشاخه های 
زياد به پريز های برق خودداری کنيد چون اين کار می 

تواند باعث آتش سوزی شود.
10. آمادگی در هنگام آتش سوزی

حتماً در منزل يک کپسول آتش نشانی و پتوی مخصوص 
اطفاء حريق ترجيحاً نزديک آشپزخانه در دسترس داشته 
باشيد، و همواره يک شلنگ آب موجود در حياط را به 

شير آب متصل نگه داريد.
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 اطالعات بيشتر
www.poolsafety.com.au نجات غريق رويال و ايمنی استخر

آبهای امن (Safewaters) وب سايت اطالعاتی است که اطالعات مربوط به ايمنی در استفاده از آب برای 
www.safewaters.nsw.gov.au/poolchecklist.htm .مردم را در اختيار عموم قرار می دهد

ايمنی استخر
همه حوادث منجر به غرق شدن قابل پيشگيری هستند. 
هر تابستان حدود 35 کودک زير 5 سال در استراليا 
غرق می شوند. ٪50 از تمام حوادث منجر به غرق 
شدن در استخرهای خانگی رخ می دهد و همه آنها 

در صورتی که سريعاً اقدام شود، قابل پيشگيری اند. 
اقدامات پيشگيرانه ، از جمله ساخت و نگهداری 

حصاردراطراف استخر، می تواند از ٪100 اين 
حوادث جلوگيری کند.

چک ليست برای اطمينان از ايمنی استخرهای خانگی
چک ليست زير توسط کميته نجات غريق رويال 

استراليا برای کسانی که استخر دارند تهيه شده است. 
لطفاً از اين ليست برای چک کردن، تعميرات و اصول 

نگهداری از استخر استفاده کنيد. (اين چک ليست را 
نمی توان جايگزين بازرسی استخر کرد و فقط برای 

اطالعات عمومی است. بازرسی استخرها طبق روال 
منظم خود بايد صورت گيرد.)

درهای استخر
بايد در استخر به سمت خارج باز شود.  

بايد به صورت خودکار بسته و قفل شود.  
قفل بايد باالتر از ارتفاع 1.5 متری از سطح زمين   

واقع شود.

حصار استخر
بايد به طور همتراز و ايمن نصب شده باشد.  

بايد ارتفاعش بيشتر از1.2 متر باشد.  
فاصله بين پايين  حصارها و زمين نبايد بيش از  

10 سانتی مترباشد.
فاصله بين نرده ها نبايد بيش از 10 سانتی متر   

باشد.

اطراف حصار استخر
بايد تمام تجهيزات شنا و اسباب بازی ها برای جلوگيری 

از دسترسی کودکان بدون نظارت بزرگساالن، به 
صورت ايمن و به دور از ديد آنها نگهداری شود.

بايدهر چيز بالقوه ای که می تواند به عنوان يک نردبان 
برای باال رفتن از نرده ها استفاده شود از اطراف 

حصارها دور شود. اينها شامل صندلی ها، جعبه ها، 
ميزها، اسباب بازی ها، و گياهان می شود.

موارد اورژانسی
ياد بگيريد چگونه احيای قلبی ريوی (CPR) و   

کمک های اوليه عمومی را انجام  دهيد.
اطالعات مربوط به نجات اضطراری را در جائی   

در نزديکی استخر نصب کنيد.

برق
اطمينان حاصل کنيد احتمال هيچگونه تماسی بين   

برق، لوازم الکتريکی وآب وجود نداشته باشد.
اطمينان حاصل کنيد که فيوز ايمنی برق در منزل   

برای قطع سريع برق نصب شده باشد.

نظارت
نظارت بزرگساالن و وجود حصار در اطراف   

استخر از موثرترين اقدامات پيشگيرانه در 
برابرغرق شدن کودکان دراستخر است.

مواد شيميايی
تمام مواد شيميايی بايد با اصول ايمنی و دور از   

دسترس کودکان نگهداری شوند.
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ايمنی در محل کار

 اطالعات بيشتر
اداره تأمين امنيت شغلی نيوساوت ويلز www.workcover.nsw.gov.au (WorkCover) يا شماره تلفن  50 10 13

مرکز بهداشت کارگران يک مرکزاطالعات بهداشتی کارگران، تست های پزشکی و آموزش است.
www.workershealth.com.au يا شماره تلفن 7666 9749

حفظ ايمنی در محل کار
بهداشت و ايمنی حرفه ای (OH & S) اشاره دارد به 
قوانين، رويه ها يا روشها، و فعاليت هائی که هدف آن 

ها حفاظت از سالمت، ايمنی و رفاه همه کارکنان و 
بازديد کنندگان در محل کاراست.

طبق اين قوانين بايد محيط کار از استاندارد ايمنی بسيار 
بااليی برخوردار باشد، و نوع کار شما باعث ايجاد 

جراحت يا آسيب نشود.
کارفرمايان مسئول ايجاد ايمنی درمحل کار می باشند. 
اين مسئوليت ”وظيفه مراقب“ ناميده می شود. کارکنان 

نيز وظيفه مراقبت نسبت به رعايت اصول ايمنی در 
هنگام کارکردن دارند و نبايد تاثير نامطلوب بر ايمنی و 

سالمت ديگران داشته باشند.
مسائل ايمنی که ممکن است شما يامحيط کار شما را 

تحت تاثير قرار دهند عبارتند از:
قلدری و زورگويی، آزار و اذيت ها و مسائل مشابه  

مواد شيميايی و مواد خطرناک  
ايمنی الکتريکی  

حمل و نقل با نيروی انسانی، علم و تکنولوژى   
ايمنى، راحتى و سادگى استفاده از ماشين

سر و صدا  
دستگاه ها- ماشين آالت و تجهيزات  

راههای مختلفی وجود دارد که شما هم بتوانيد نقش 
مؤثری درايجاد ايمنی و سالمت در محل کار خود داشته 

باشيد.  مثالً می توانيد با کارفرمايتان وهمکارانتان در 
مورد مشکالتی که در محل کار داريد صحبت کنيد، و 

نيز خطرات بالقوه يا صدمات و جراحت های ايجاد شده 
در محل کار را به اطالع کارفرما برسانيد.

شما می توانيد درجلسات آموزشی و پرسش و پاسخ در 
مورد مسائل کاری که برايتان مبهم است شرکت کنيد، و 
چنانچه مشکالتی داريد آنها را با مسؤلين ايمنی يا کميته 

ايمنی محل کار در ميان بگذاريد.
 (WorkCover) اداره تأمين امنيت شغلی نيوساوت ويلز
سازمانی است که قدرت اجرای قوانين ايمنی و سالمت 

در محل کار و بررسی محل های کار غير ايمن را 

دارد. WorkSafe همچنين دارای يک خط مشاوره 
اطالعاتی است، که اگر نياز به اطالعات و مشاوره 

داشتيد می توانيد با آنها با اين شماره تماس بگيريد – 
.13 10 50

هنگام تماس می توانيد درخواست کنيد که مکالمات شما 
محرمانه باقی بماند.

قوانين جديد ايمنی و بهداشت کار از 1 ژانويه سال 
2012 به اجرا در می آيند. اين قوانين طرح کلی تأمين 
ايمنی و سالمت شغلی و مسئوليت ها و وظايف متفابل 

کارگران و کارفرمايان را بيان می کند.
داشتن ايمنی درمحيط کار  حق شماست، و اگر هرگونه 

سوال يا مشکلی در مورد کار خود يا محيط کار و يا 
ايمنی خودتان داريد ميتوانيد از اداره تأمين امنيت شغلی 

نيوساوت ويلز (WorkCover) کمک بخواهيد.
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ايمنی در محل کار

 اطالعات بيشتر
امنيت جوانان (Youthsafe) سازمانی است که برای جلوگيری از آسيب های جدی در افراد جوان بين سن 15 تا 25 

سال در ايالت نيوساوت ويلز فعاليت می کند. ww.youthsafe.org يا شماره تلفن 7847 9817 

خط تلفن کمک رسانی به کودکان برای کودکان و جوانان استراليا بين سنين 5 تا 25 سال خدمات مشاوره ارائه
می دهد. www.kidshelpline.com.au يا شماره تلفن1800 55 1800 

www.bullyingnoway.com.au  !قلدری. به هيچ وجه

ايمنی برای افراد جوان در محل کار
 Occupational health) بهداشت و ايمنی شغلی 

and safety OH & S) برای همه کارگران مهم است، 
اما برای جوانان اهميت ويژه ای دارد. 

کارگران جوان بين سن 15 و 25  بيشتر از هر گروه 
سنی ديگردر معرض صدمات و آسيب های احتمالی در 

محل کارهستند.
ازهر 10 کارگر جوان که دچار جراحت می شوند، 1 نفر 
مجبور به گرفتن مرخصی از مدرسه يا محل کار می شود.

بنابراين بسيار مهم است که جوانان اصول بهداشت و ايمنی 
شغلی (OH & S) را در محل کار خود بدانند و خوب 

درک کنند. برای کمک به آنها در اين زمينه راه های ساده 
ای وجود دارد.

جوانان بايد ترغيب شوند به اينکه:
خطرات بالقوه ای که در رابطه با بهداشت و ايمنی   

شغلی (OH & S)، در حال کار کردن شناسايی می 
کنند، اعالم نمايند.

روش ها يا اقدامات الزم در موارد اورژانسی را در   
رابطه با کارشان بدانند. 

بدانند که اگر در محل کار صدمه ديدند يا هر گونه   
مشکلی داشتند با چه کسی صحبت کنند.

کارفرمايان افراد جوان بايد موارد زير را فراهم کنند:
محيط کاری امن.  

اطالعات، دستور العمل، آموزش و نظارت.  
زمان برای بحث و تبادل نظر در مورد هر گونه   

تصميم گيری مؤثر بربهداشت و ايمنی محيط کار.
ماشين آالت ايمن و تجهيزات ايمنی.  

جوانان بايد:
در جلسات معارفه و آشنايی و آموزش ها شرکت کنند.  

از تجهيزات و لباسهای ايمنی استفاده کنند.  
از قوانين و دستورالعمل های ايمنی  پيروی کنند.  

هر گونه خطر يا احتمال آن را سريعاً گزارش دهند.  
دستورالعمل های شرايط اضطراری را بدانند و از آنها   

پيروی کنند.
چگونه والدين می توانند به حفظ ايمنی نوجوانانشان در 

محل کار کمک کنند
با شغل نوجوانتان آشنا شويد و در مورد شيوه های بهداشت 

و ايمنی شغلی (OH & S) در محل کار خودتان  با او 
گفتگو کنيد. برای شروع مکالمه می توانيد از او بپرسيد:

چه کارهايی بايد درطول يک شيفت کاری انجام بدهی-   
يک روز عادی در محل کارت شامل چه فعاليت هايی 

است؟
آيا کسی در مورد اتفاقاتی که ممکن است در محل کار   
پيش آيد و به شما صدمه وارد کند با شما صحبت کرده 
است؟  آيا چيزی هست که برای شما خطرناک به نظر 

برسد؟
آيا کسی در محل کار شما صدمه ديده است؟ چه اتفاقی   
افتاده ؟ اگر شما در آن موقعيت بوديد آن کار را به چه 

روش متفاوتی انجام می داديد؟
آيا به شما تجهيزات و لباسهای ايمنی داده شده است؟    

آيا شما ملزم به پوشيدن و استفاده از آنها در همه مواقع 
می باشيد؟ آيا می دانيد که چگونه به درستی از آنها 

استفاده کنيد؟

قلدری يا زورگويی و آزار و اذيت
قلدری و آزار و اذيت در محل کار می تواند سالمت 

جسمی و روانی يک فرد جوان را تحت تأثير قرار دهد. 
جوانان را ترغيب کنيد که اينگونه مسائل را با همان شيوه 
ای که برای حل مشکالت خود در برخورد با مسائل ايمنی 
در محل کار به کار می برند، حل کنند، يعنی در اين موارد 

نيز با کسی که ميتواند به آنها کمک کند؛ صحبت کنند.
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ايمنی در جاده

 اطالعات بيشتر
www.rta.nsw.gov.au اداره خدمات حمل و نقل جاده ای و دريايی نيوساوت ويلز

:LGA ادارات ثبت وسايل نقليه در رايد
North Roads و Blaxland Road اداره ثبت وسايل نقليه در رايد نبش خيابانهای

Ryde Motor Registry, at corner of Blaxland and North Roads, Ryde
Waterloo Road و Herring Road اداره ثبت وسايل نقليه در رايد شمالی مرکز خريد مک کواری نبش خيابانهای

Macquarie Shopping Centre, Corner of Herring and Waterloo Roads, North Ryde

ايمنی خودرو
يکی از اهداف سارقين دزديدن خودروها می باشد. 

عاقالنه ترين کار اين است که هميشه درهنگام ترک 
وسيله نقليه خود آن را قفل کنيد و اشياء قيمتی خود از 

قبيل تلفن همراه، دستگاه های جهت ياب (GPS) و 
کيف هايتان را ازمعرض ديد دورنگه داريد. در حالت 

ايده آل بهتر است هنگام ترک ماشينتان، اشياء قيمتی 
خود را با همراه ببريد.

تصادفات و قوانين رانندگی
حوادث رانندگی ممکن است برای هر کسی اتفاق بيفتد. 

زمانی که يک حادثه رخ می دهد نترسيد. اگر کسی 
مجروح و يا کشته شده باشد، با شماره تلفن سه صفر 

’000‘ به پليس و يا آمبوالنس زنگ بزنيد.

اگر فقط  يک تصادف کوچک باشد، قبل از بيرون آمدن 
از ماشين اول از سالمتی وايمنی خود مطمئن شويد. 

اگرهيچ کس دچار آسيب نشده باشد شما به سادگی می 
توانيد اطالعات شخصی خود را با راننده ديگر مبادله 

کرده و با شرکت بيمه خودرو خود تماس بگيريد.

همچنين از مشخصات گواهينامه رانندگی فردی که با 
او تصادف کرده ايد، شماره بيمه، شماره ثبت ماشين، 

رنگ و مدل خودرو او يادداشت برداری کنيد.

اگر نياز به جابجايی وسيله نقليه شما به منطقه امن 
ترباشد - به طوری که مانع تردد وسايل نقليه ديگر 

نشود - می توانيد يک عکس به عنوان سند يا مدرک 
از صحنه تصادف بگيريد.

اگر وسيله نقليه شما دارای بيمه جامع خودرو باشد، 
شرکت بيمه تان به نمايندگی از طرف شما عمل می 

کند. اما اگر تنها بيمه اموال شخص ثالث داشته باشيد، 
الزم است خودتان با شرکت بيمه راننده ديگر مذاکره 

کنيد.

هميشه آخرين تغييرات قوانين رانندگی را از طريق 
اطالعات موجود در اداره خدمات حمل و نقل جاده ای 

و دريايی نيوساوت ويلز (RMS) چک کنيد.
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ايمنی در جاده

 اطالعات بيشتر
کودکان و عبور و مرور، برنامه آموزشی ايمنی ترافيک و جاده در اوايل دوران کودکی

www.kidsandtraffic.mq.edu.au

امنيت کودک (Kidsafe NSW) خدمات مشاوره درباره مسائل ايمنی کودکان ارائه می دهد.
www.kidsafensw.org

ايمنی  راه های ورودی خانه ها و ساختمانهای ديگر  

کودکان زير سن پنج سال اغلب در حوادث خارج از 
جاده مجروح می شوند. اين بدان معناست که کودکان 
در داخل پارکينگ ها، مزارع، و يا راه ها ی ورودی 

اختصاصی منزل خودشان مجروح و يا کشته می شوند.

تصادفات خارج از جاده ای می تواند ناشی از وقايع 
روزمره زندگی افراد باشند وقتی که مثالً:

راننده هيچ اطالعی ندارد که کودکی در پشت وسيله   
نقليه است.

بزرگسالی که مراقب کودک است، غافل شود و کودک   
از او جدا شود وسر راه يک وسيله نقليه در حال 

حرکت در جاده برود.
ماشين يکی از افراد خانواده يا دوستان خانوادگی در   

حال خروج يا ورود به پارکينگ خانه باشد. 

ماشينی دنده عقب و يا حتی رو به جلو حرکت کند.   
کودکی در حال بازی در يک مکان بازی بدون   

حصار، درراه ورودی خانه و يا در خيابان باشد. 
اين جاها هرگز مکان های امنی برای  بازی 

کودکان نيستند.

هميشه انتظار داشته باشيد بچه ها کاری غير منتظره 
انجام دهند. هميشه، حتی در خانه وقتی خودرو و ساير 

وسايل نقليه در اطراف هستند- و يا ممکن است در 
اطراف باشند-  دست کودکان را بگيريد و يا آنها را 

نزديک خود نگه داريد.

کودکان هنوز نمی دانند که آنها بايد از سر راه وسيله 
نقليه ای که در حال نزديک شدن به آنها است، کنار 

روند. آنها هميشه به يک فرد بزرگسال نياز دارند که 
همراه آنها باشد که آنها را ايمن نگه دارد.
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 اطالعات بيشتر
Ryde LGA مراکز نصب، کنترل و بازرسی محافظ کودک در وسايل نقليه در رايد

 Ryde Hospital 9997 4602 ،بيمارستان رايد ،Pearce مرکز نصب
Tuffy Mufflers, 2 Epping Rd, Epping 9868 1177 (يک سرويس تلفن همراه نيز در دسترس است)

  9952 8222  www.ryde.nsw.gov.au/childrestraints شهر رايد

www.rta.nsw.gov.au  RMS اداره خدمات حمل و نقل جاده ای و دريايی نيوساوت ويلز

www.crep.com.au برنامه ارزيابی وسيله محافظ کودک

ايمنی در جاده

وسيله محافظ کودکان برای وسايل نقليه 
در نيوساوت ويلز، کودکان تا سن هفت سال وقتی که سوار 

بر يک وسيله نقليه می باشند، بايد توسط يک نوع وسيله 
تأييد شده برای محافظت بچه که متناسب با سن و سايز آنها 

باشد؛ مثل کپسول نوزاد يا صندلی مخصوص کودک در 
خودرو، به طور صحيح بسته و محافظت شوند. احتمال 
زخمی و يا کشته شدن در تصادفات برای کودکی که به 
درستی  با يک وسيله محافظ ايمنی در خودرو بسته شده 

بسيار کمتر از کودکی است که اينگونه محافظت نمی شود. 
تعداد قابل توجهی از خانواده هايی که وسيله محافظ كودك 
را خودشان در خودرو نصب ميكنند، آن را به طورصحيح 

نمي بندند. اين به اين معنی است که وسيله محافظ كودك 
در صورت تصادف از او محافظت نمي كند.

دو مرکز نصب، کنترل و بازرسی محافظ کودک در 
وسايل نقليه در اطراف منطقه رايد وجود دارد که می 

توانند به شما کمک كنند تا بهترين وسيله محافظ را متناسب 
با سن و سايز فرزند خود پيدا كنيد، و می توانند آن را 
به طور صحيح برای شما نصب کنند. آنها همچنين می 

توانند تأييد كنند که آيا  وسيله محافظ كودك شما مورد تاييد 
استاندارد استراليا هست يا نه؟ 

در شهررايد همچنين روزهايي از سال خدمات رايگانی 
برای چک کردن وسيله محافظ كودك توسط شخصی که 

دارای مجوز نصب و کنترل محافظ كودك از اداره خدمات 
 (RMS) حمل و نقل جاده ای و دريايی نيوساوت ويلز

است ارائه می شود.  اين افراد محافظ كودك شما را چک 
می کنند تا مطمئن شوند به طور صحيح نصب شده و 

متناسب با سن و اندازه كودك شما مي باشد .
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ايمنی در بيرون از خانه

 اطالعات بيشتر
اداره محيط زيست و ميراث طبيعی نيوساوت ويلز اطالعاتی در رابطه با پارک های ملی و امنيت در پارک ها در 

www.environment.nsw.gov.au/parksafety .نيوساوت ويلز ارائه نموده است

امنيت در مکانهای گردشی جنگلی و  گردشگاه های 
عمومی

قبل از اينکه گردش جنگلی خود را آغاز کنيد مطمئن 
شويد که کامال آماده هستيد. برای اينکه از گردش خود 

لذت ببريد بهتر است که موارد زير را رعايت کنيد:
قبل از رفتن، وضعيت آب و هوا و هشدارهای   

مربوط به خطر آتش سوزی را بررسی کنيد.
مقصد و زمان برگشت خود را به يک نفر اطالع   

دهيد.
يک جعبه کمک های اوليه و يک تلفن همراه که   

باتری آن شارژ شده باشد، همراه خود داشته باشيد .
با توجه به محيط مورد نظر و وضعيت آب و هوا-   

به خصوص در زمستان-  لباس مناسب بپوشيد و 

برای هر نوع تغيير آب و هوا آماده باشيد، زيرا 
ممکن است آب و هوا به طور ناگهانی تغيير کند.

در جاده ها و مسيرهای تابلودار حرکت کنيد.  

اگر مسير خود را گم کرديد، ادامه ندهيد، زيرا   
ممکن است از مسير اصلی بيشتر منحرف شويد.

از موانع ايمنی که به صورت حصار يا غيره کشيده   
شده است، عبور نکنيد و مواظب سطوح لغزنده و 
سراشيبی ها باشيد. حتما کفش مناسب و محکمی 

برای زمين های ناهموار بپوشيد.

مقدار زيادی آب بنوشيد و حداقل يک ليتر آب به   
ازای هر يک ساعت که قصد پياده روی يا کوه 

نوردی داريد، با خود برداريد.
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(Brown Snake) مار قهوه ای

حشرات سمی و حيوانات

اگر يک حشره سمی شما را نيش بزند يا يک حيوان 
خطرناک شما را گاز بگيرد چه خواهيد کرد؟ 

دستورالعمل های کمک ها ی اوليه در رابطه با همه 
انواع گزيده شدن ها يا گاز گرفتن حيوانات، غير از 

ستاره دريايی، يکسان است. 

مارها 
مارهای سمی استراليا جزء خطرناک ترين مارهای 

دنيا هستند. اگر در حين گردش عمومی در مسير خود 
با يکی از اين مارها روبرو شديد ايمن ترين راه در 

رابطه با  آنها اين است که مزاحم آنها نشده و آنها را به 
حال خود رها کنيد. اگر دچار مارگزيدگی شديد، سريعا 

به پزشک مراجعه کنيد زيرا ممکن است نيش آن مار 
کشنده باشد. همه مارها کشنده نيستند ولی تشخيص
اينکه کدام يک کشنده هست و کدام نيست، بسيار

سخت است.

عنکبوت ها و حشرات

در استراليا عنکبوت ها و حشرات بسيار متنوعی وجود 
دارد که بعضی از انواع اين حشرات بسيار خطرناک و 
کشنده می باشند. انواع مختلف زنبور معمولی ، زنبور 
عسل، پشه و کنه وجود دارد که می توانند نيش بزنند يا 

گاز بگيرند. در رابطه با کنه ها بهترين کار اين است 
که پس از گردش لباس و بدن خود را بررسی کنيد و 

مواظب هر نوع  خارشی باشيد.
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 ايمنی در بيرون از خانه

(Funnel web spider) عنکبوت با تار قيفی شکل 

(Red back spider) عنکبوت پشت قرمز
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 بايدها
 .بايد نگذارد که مار يا عنکبوت او را بيشتر گاز بگيرد
  .بايد از حرکت شخص گزيده شده جلوگيری کنيد
  بايد با يک بانداژ کشی محل گزيده شده را ببنديد و عضو گزيده شده را با

يک نوار بی حرکت نگه داريد..

 نبايدها

 .نبايد فرار کند يا وحشت زده شود
 .نبايد تالش کند که حيوان يا حشره را بگيرد
 .نبايد عضو گزيده شده را باال ببرد
 .نبايد قسمت گزيده شده را مک بزند يا با آب بشويد يا با چاقو ببرد

زمانی که فردی دچار مار گزيدگی يا عنکبوت گزيدگی می شود بايد مواردی را انجام دهد 
و از انجام موارد ديگری خودداری کند. (بايد ها و نبايدهايی را رعايت کند.)

 ايمنی در بيرون از خانه

عنکبوت پشت قرمز
عنکبوت پشت قرمز در سرتاسر استراليا بسيار رايج 
است. عنکبوت های پشت قرمز ماده بر روی پشت 
خود نوارهای قرمز رنگی دارند و سمی هستند .اما 
عنکبوت های پشت قرمز نر بسيار کوچک بوده و 
نوار قرمز ندارند و سمی هم نيستند. جای نيش و 

گزيدگی عنکبوت پشت قرمز بسيار دردناک است و 
ناحيه گزيده شده قرمز می شود و يک مايع شفاف از 

آن خارج می شود.

عنکبوت با تار قيفی شکل
عنکبوت با تار قيفی شکل حشره ای بزرگ و سياه 
رنگ است. گاز گرفتگی توسط اين عنکبوت کشنده 

است مگر اينکه شخص گزيده شده تحت درمان قرار 
گيرد و به او داروی ضد سم تزريق شود. محل گزيدگی 

بسيار دردناک است و فرد گزيده شده بشدت عرق می 
کند، سرگيجه دارد، استفراغ می کند، و به سختی نفس 

می کشد و دچار تشنج عضالنی می شود.

هشت پای حلقه آبی
هشت پاهای حلقه آبی بسيار سمی هستند و ممکن است 
باعث فلجی و خفگی شوند. اگر توسط اين حيوان گاز 
گرفته شديد يا مشکوک به گاز گرفتگی هستيد سريعا 

برای امداد پزشکی اقدام کنيد.
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 Blue ringed Octopus هشت پای حلقه آبی

   bluebottle مگس آبی رنگ

 ايمنی در بيرون از خانه
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Box jellyfish   زنبور دريايی استراليايی

 اطالعات بيشتر
www.ambulance.nsw.gov.au :سرويس آمبوالنس نيوساوت ويلز

www.chw.edu.au Westmead Children’s Hospital بيمارستان کودکان وست ميد

مرکز اطالعات سم شناسی نيوساوت ويلز  26 11 13

Ryde Hospital  9858 7888 بيمارستان رايد

 ايمنی در بيرون از خانه

ستاره دريايی نواحی گرمسيری

گزيدگی توسط ستاره دريايی به کمک های اوليه 
متفاوتی نياز دارد. بعضی از ستاره های دريايی 

استراليايی بسيار خطرناک بوده و کشنده هستند. اگر 
کسی توسط يک ستاره دريايی گزيده شد بايد:

شخص گزيده شده را از آب خارج کرد.  

بر روی محل گزيدگی سرکه ريخت.  

با احتياط شاخک های جانور را از قسمت گزيده   
شده خارج کرد.

هرگز نبايد از باند کشی استفاده کرد.  

اگر شخص گزيده شده همچنان درد داشت بايد او   
را به بيمارستان برسانيد، يا با شماره تلفن 000 سه 

صفر برای کمک های اورژانسی تماس بگيريد.

اگر بيمار هوشياری خود را از دست داد يا تنفسش   
قطع شد، احيای قلبی ريوی (CPR) را شروع 

کنيد.

(Bluebottle) مگس آبی رنگ

مگس آبی رنگ (يا مرد جنگی پرتقالی) يک نوع 
فيزاليای آبزی است و گزيدگی آن مانند گزيدگی ستاره 
دريايی بسيار دردناک است. اگر مگس آبی رنگ در 

اقيانوس باشد، بهتر است از شنا کردن در اقيانوس 
اجتناب کنيد. اگر در آب با يکی از آنها روبرو شديد 

خود را از بازوهای آن دور نگه داريد.

کمک های اوليه ابتدايی برای گزيدگی مگس آبی رنگ 
بدين ترتيب است:

هر نوع بقايايی از جانور را با احتياط  خارج کنيد و   
محل گزيدگی را با آب دريا بشوييد.

ناحيه گزيده شده را در آب گرم فرو بريد و يا به   
مدت 20 دقيقه دوش آب گرم بگيريد تا درد کاهش 

يابد. 

اگر درد ادامه داشت با يک دکتر مشورت کنيد.  



28

کمکهای اوليه
هميشه خودتان را برای شرايط اورژانسی آماده کنيد تا بدانيد که در چنين مواقعی بايد چه کاری انجام دهيد. 

کمکهای اوليه می تواند جان انسانها را نجات دهد و از مصدوميت شديد جلوگيری کند. برای اطالعات بيشتر در 
مورد کمک های اوليه يا دوره های کارآموزی احياء قلبی ريوی (CPR)، با صليب سرخ استراليا

(Australian Red Cross)، يا با St John Ambulance تماس بگيريد.

 اطالعات بيشتر
آمبوالنس St John Ambulance  وب سايت: www.stjohnnsw.com.au تلفن: 455 360 1300

www.redcross.org.au :وب سايت (Australian Red Cross) صليب سرخ استراليا

کمک های اوليه در مورد نيش عنکبوت سمی و گاز گرفتن جانوران

با شماره سه صفر ’000‘ تماس بگيريد.  (1
فرد مبتال شده را محافظت کنيد. اگر ممکن بود شخص را وادار کنيد که دراز بکشد تا از   (2

راه رفتن و جابجايی ممانعت شود.
يک نوار کرپ باندپيچی را محکم اطراف ناحيه گزيده شده يا گازگرفته شده بپيچيد (نوار   (3

باندپيچی کشی بهتر است).
يک نوار کرپ باندپيچی را روی کل بازو يا ساق پا (از بازو تا شانه يا از ساق پا تا باالی   (4

ران) بپيچيد – سعی کنيد تا آنجا که ممکن است محکم ببنديد.
عضو مبتال شده را با آتل (تکه ای چوب، شاخه درخت، کاغذ لوله شده) ببنديد.  (5

تا زمانی که شخص به نزديکترين بيمارستان يا مرکز اورژانس انتقال داده شود، او را بدون   (6
حرکت نگه داريد.

اگر شخص هشياری اش را از دست داد يا تنفسش قطع  شد، عمليات احياء قلبی ريوی   (7
(CPR) را شروع کنيد.

برای کاهش اضطراب، به فرد مبتال شده قوت قلب بدهيد و او را گرم نگه داريد.  (8

 ايمنی در بيرون از خانه
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 اطالعات بيشتر
نجات غريق سواحل آبی استراليا (Surf Life Saving Australia) در امور نجات غريق،  پيشگيری از غرق شدن و 

امنيت در آب در استراليا بسيار فعال است. وب سايت: www.slsa.com.au تلفن: 4000 9300

باشگاه ورزشی تفريحی آبی رايد (Ryde Aquatic and Leisure Centre) وب سايت:
www.ryde.nsw.gov.au/Ryde+Aquatic+Leisure+Centre  تلفن: 5111 8878

www.sunsmart.com.au :وب سايت Sunsmart

شنا در اقيانوس و رودخانه ها

در استراليا هر سال بيشتر از 15000 نفر از غرق شدن 
نجات پيدا می کنند و هر سال حدود 120 نفر غرق می 

شوند.
بعضی از سواحل استراليا  دارای گشتی ساحلی برای 
نجات غريق نيستند. هنگام شنا کردن در سواحلی که 

گشتی ساحلی ندارند بسيار مراقب باشيد. وضعيت امواج 
در مناطق ساحلی می تواند فريبنده باشد و شرايط  ممکن 

است خيلی سريع تغيير کند.
در سواحلی که گشت زنی می شوند، در طول تابستان، 

نجات غريق ها وضعيت امواج دريا را ارزيابی می کنند 
و دو پرچم قرمز و زرد روی ساحل نصب می کنند تا 

مناطق ايمن برای شنا کردن را تعيين کنند. اين پرچم ها 
به اين معنی است که نجات غريق ها بر اشخاصی را که 
بين اين دو پرچم درون آب شنا می کنند، نظارت می کنند 
تا در صورت نياز به آنها کمک کنند. فقط بين پرچم های 

قرمز و زرد شنا کنيد و هرگز به تنهايی شنا نکنيد. اگر 
درون آب مشکلی داشتيد، دست تان را باال بياوريد تا بدين 

وسيله برای کمک خواستن عالمت بدهيد.

اشخاصی که نمی توانند شنا کنند، احتمال غرق شدن شان 
بيشتر است، و الزم است نسبت به عالئم و اخطارهای 

ايمنی آگاه باشند و بايد بسيار مراقب باشند.

آموزش شنا بطور منظم در بسياری از استخرهای عمومی 
در سراسر استراليا انجام می گيرد. در باشگاه ورزشی 

 RALC) (City of Ryde  تفريحی آبی شهر رايد
Aquatic and Leisure Centre, نيز اين دوره های 

آموزشی شنا برگزار می شود.

هرگز به درون رودخانه ها و درياچه ها شيرجه نزنيد 
چون ممکن است در زير آب صخره های پنهانی يا درختان 

غوطه ور که شما نمی توانيد ببينيد، وجود داشته باشد.

قرار گرفتن در معرض حرارت و آفتاب  برای مدت 
طوالنی می تواند باعث مشکالت پزشکی شود مانند آفتاب 
زدگی يا آفتاب سوختگی دردناک و نيز سرطان پوست که 
می تواند موجب مرگ شود. همواره زمانی که خارج از 

خانه هستيد از کرم ضدآفتاب و پوشش کافی و کاله استفاده 
کنيد، تا خودتان را از آفتاب محافظت کنيد.
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ايمنی ماهيگيری

 اطالعات بيشتر
ماهيگيری ايمن (Safe fishing) اطالعات ايمنی مفيدی در مورد ماهيگيری از روی صخره ارائه می دهد. 

.www.safefishing.com.au :وب سايت
در اين وب سايت صفحاتی حاوی اطالعات ترجمه شده به زبان های کره ای، چينی و ويتنامی در دسترس است.

آبهای ايمن (safewaters) يک وب سايت اطالعاتی است که درباره امنيت آب ها برای مردم اطالعات مفيدی ارائه 
www.safewaters.nsw.gov.au : می دهد. وب سايت

قبل از اينکه شروع به ماهيگيری کنيد، توصيه می 
شود که 30 دقيقه را برای بررسی ايمن بودن محيط 
اطراف و تجهيزات ماهيگيری از جمله جليقه نجات، 

و نيزمناسب بودن تجهيزات شناوری و کفشهايتان 
اختصاص دهيد.

در مواقع اورژانسی، اگر کسی در حال ماهيگيری از 
روی قايق به درون آب افتاد، شما خودتان نبايد بعد از 

او به درون آب برويد بلکه بايد بجای اين کار از طناب 
و اجسام شناور برای نجات شخص استفاده کنيد. در 

صورت نياز به کمک، لطفا سه صفر ’000‘ يا ’112‘ 
را با تلفن همراهتان شماره گيری کنيد.

ماهيگيری از روی صخره
ماهيگيری از روی صخره يک فعاليت بسيار خطرناک 

است و هر سال در استراليا تعدادی از مردم به دليل 
ماهيگيری از روی صخره جان خود را از دست 

می دهند. زمانی که از روی صخره ای مستقيما از 

اقيانوس ماهيگيری می کنيد، الزم است در تمامی اوقات 
بسيارمحتاط و هشيار باشيد.

نکات مهم
امن ترين نقطه را انتخاب کنيد.  

برای بررسی شرايط  وقت کافی اختصاص دهيد.  

هرگز تنهايی ماهيگيری نکنيد.  

همواره مواظب امواج باشيد.  

نسبت به جزر و مد و آب و هوا آگاهی کافی داشته   
باشيد و بدانيد که آنها می توانند بسرعت تغيير کنند.

کفش، لباس و محافظ سر مناسب بپوشيد.  

همواره جليقه نجات بپوشيد مخصوصا اگر شناگر   
ماهری نيستيد.

يک شناور و يک طناب با خود ببريد تا اگر کسی به   
درون آب افتاد او را کمک کنيد.
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