
 
 
 

 

 خدمات پولیس وین پیگ
 ایمین 

�
 برا ی همہ فرهن�

 

امنیت 

� خ �
� 

 
 

 

از محیط اطراف خود آگاہ 

 باشیدہ و بہ غر ایز

با پولیس روابط اجتماعی 

ید  خود تماس بگ�ی
بر ای رزرو یک ارانہ، از اف�ان 

کت در  خواست �نید در یک رویداد ��

 :اط�عات بیش��  �نند یا بر ای

204-986-6322 

Winnipeg.ca/Take Action 

 تماس درست را برقرار �نید

   911 : شمارہ عاجل پولیس

 6222-986-204: شمارہ غ�ی عاجل پولیس

  WINNIPEG.CA/POLICEئن : گذارش جرم آن � 
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 امنیت شخ�:
موثر ترین اقدامی کہ می توانید برای محافظت از خود در برابر جرم 

خود باشید و بہ مراقب اطرافیان و جنایت انجام دهید این است کہ 

احساس نامین غرایز خود اعتماد �نید۔ اگر در موقعیت یا م�این 

 ، فوراً آن را ترک �نید و بہ پولیس اط�ع دهید۔کردید

 در کوچہ و بازار: امنیت

 در گروہ های دو نفرہ یا بیش�� راہ بروید۔ 

 هشدار شخ� همراہ داشتہ باشید۔ 

 ی را برنامہ ریزی �نید و بہ آن پایبند باشید۔  مس�ی

 با منطقہ آشنا شوید ( بدانید کجا هستید و بہ کجا می روید)۔ 

  های پر هنگام پیادہ روی، دویدن یا دوچرخہ سواری، از مس�ی

 ستفادہ �نید۔جمعیت ا 

 در مناطق پر نور ہمانید۔ 

 با اطمینان راہ بروید۔ 

 هرگوہ حواس پری� (تلفن و هد فون) را �نار بگذارید۔ 

 مقصد و مس�ی خود را بہ ک� بگوبید۔ 

  اگر فکر می �نید کہ شما را دنبال می �نند، جھت را تغی�ی دهید

 و بہ سمت یک منطقہ پر جمعیت بروید۔

ول را با پول و اشیاء قیمی� مرتبط می کیف پ/مجرمان کیف پول 

 �نند۔

  کعف پو� با بند در �ا� بدن خود حمل �نند یا دور مچ دست

خود پیچیدہ باشید۔ ممکن است سارق فکر �ند کہ شما در حال 

 مقاومت هستید۔

 فقط آنچہ را کہ نیاز دارید حمل �نید۔ 

 امنیت شما شمارہ اول است

بہ یاد داشتہ باشید، ، ری �نیداگر در معرض �قت هستید، هم�ا 

 اموال شما قابل تعویض است۔

 هوشیار باشید، ٓاگاہ باشید
 

 گداها:

  یہ ثبت شدہ مح� کمک بہ عنوان جایگزین، بہ یک موسسہ  خ�ی

 �نید۔

  بگویند۔‘‘ نہ ’’ مودبانہ 

 ن ن�نید۔  فحش ندهید و توهنی

 حمل و نقل عمومی یعین �ویس شھری و تاک�:

 ر نور و پر اسفتادہ استفادہ �نید، از ایستگاہ های پ 

  سعی �نید با یک نفر منتظر بمانید یا ک� با شما در ایستگاہ شما

 م�قات �ند۔

  ها و ترانسفرها را برنامہ ریزی �نید، حواستان قبل از سفر،مس�ی

 باشد چہ ک� با شما سوار و پیادہ می شود۔ 

 ۔ ن  نزدیک رانندہ بنشنی

  از توقف درخواست استفادہ �نید (بہ سوار�اران اجازہ می دهد

ن توقف های معملو� خارج شوند)  بنی

www.winnipegtransit.com/en/service/request-
stop-service-after-7-00pm 

  سوء استفادہ یا آزار و اذیت را فوراً بہ رانندہ گزارش دهید هرگونہ

ید۔ /و   یا با پولیس تماس بگ�ی

  از اتوبوس خارج نشوید مگر اینکہ احساس �نید این �ار ایمن

 است۔

 امنیت موتر:

 وقی� وسیلہ نقلیہ شما اشغال است

  پر نگہ دارید۔ ¼تانک تیل را حداقل 

  قفل نگہ دارید۔دروازہ موتر نقلیہ خود را همیشہ 

 مس�ی رسیدن بہ مقصد را بدانید۔ 

  اگر موتر و یا وسیلہ نقلیہ را مشاشھدہ کردید کہ بہ طور نا منظم

 است، سعی ن�نید با رانندہ روبرہ 
�

یا ی� دقت در حال رانند�

ید۔  شوید، با پولیس تماس بگ�ی

  �� �اگر وسیلہ نقلیہ شما خراب شد، بہ �نار جادہ بروید و ف

 طرفہ خود را روشن �نید۔های چھار 

  هنگامی کہ وسایل نقلیہ اظطراری با چراغ ها و آژیرهای فعال بہ

شما نزدیک می شوند، بہ سمت راست حرکت کردہ و �ام�ً متوقف 

 شوید۔

  در صورت تصادف با وسیلہ نقلیہ موتوری، وسایل نقلیہ را در

 صورت امن بودن از جادہ خارج �نید و جزئیات را مبادلہ �نید۔

 در م�ان هایی با نور �ا�ن پارک �نید۔ 

http://www.winnipegtransit.com/en/service/request-stop-service-after-7-00pm
http://www.winnipegtransit.com/en/service/request-stop-service-after-7-00pm
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 از اطراف افراد مشکوک خارج نشوید۔ 
 


