
إستراتيجية سالمة المسنين )SENIORS SAFETY STRATEGY( تقدم:

تهدف إلى توعية المسنين ومساعدتهم وتوفير الوسائل 
لهم كي يشعروا باألمان الدائم، وإلزالة الخوف بداخلهم 

الذي يمنعهم من أن ينعموا بحياتهم!

حزمة معلومات السالمة

يود القائمون على مشروع إستراتيجية سالمة المسنين في مركز هايتس المجتمعي )Heights Community Centre( أن يشكروا التالي ذكرهم 

على ما قدموه من مساعدة في جمع حزمة المعلومات:

الحكومة األسترالية، “مكافحة الجريمة ضد المسنين: دليل إلى السالمة الشخصية والمالية”، المجلس الوطني لمكافحة الجريمة، نحو أستراليا أكثر 
أماًنا.

http://www.redcross.org.au/telecross.aspx :الصليب األحمر األسترالي

www.stjohns.org.au :للتعامل مع الخطر الصحي )DRSABCD( خطة عمل

إنسيل إس، مارجريت وجورج زدينكوسكي )1996(. “المداومة على االتصال: بالمسنين الذين يعيشون وحدهم”، اللجنة االستشارية بشأن 
الشيخوخة، ورقة نقاشية.

http://fire.nsw.gov.au/page.php?id=81 :خدمات اإلطفاء واإلنقاذ في نيوساوث ويلز

www.police.nsw.gov.au :شرطة نيوساوث ويلز، سجل أقرب األقربين

حكومة كوينزالند )200(، أمن وسالمة وحماية القاطنين في كوينزالند: 
www.police.qld.gov.au

خدمة طوارئ الوالية )في نيوساوث ويلز(: 
http://www.ses.nsw.gov.au/community-safety/emergencykit

“اثنا عشرة طريقة لتحسين السالمة في منطقتك على الفور”، تدريب إشراك المجتمع: دورة في تنشيط المجتمع. شركة كامبل ديلونج للموارد 

شرطة فكتوريا، “حزمة المعلومات السكنية”.

شكر وتقدير



اتصل في حاالت الطوارئ برقم الثالثة أصفار )000( لتتواصل مع:
• خدمة شرطة نيوساوث ويلز: في األمور المهددة للحياة أو الجرائم التي ترتكب ساعة اإلبالغ.

• خدمة اإلسعاف:  في الحاالت الصعبة والخطيرة فقط، يرجى عدم االتصال بالنسبة للحاالت التي يمكن أن تعالج بزيارة للطبيب، حيث يعني 
االتصال باإلسعاف في الحاالت البسيطة عدم توفر خدمة اإلسعاف في المواقف الالزم توفرها فيها.

• خدمة اإلطفاء: في الحاالت المتعلقة بالحرائق أو شم رائحة الغاز أو الوقود.

عندما تتصل برقم الثالثة أصفار )000( سوف تصل إلى موظف هاتف يسألك عن الخدمة التي تحتاجها - شرطة، إطفاء، إسعاف.
انتبه إلى أن تحتفظ بهدوئك وتركيزك وبقائك على الخط حتى تنتهي المكالمة.

عند اتصالك بتلك الخدمة فسوف يسألك موظف الهاتف عما يلي:
• اسم الشارع

• رقم الشارع أو موقعه
• ماذا حدث

• اسمك
• رقم هاتفك

• أي معلومات أخرى قد تساعد، مثل: نوع المشكلة أو عدد المشتركين فيها.

في حاالت الطوارئ
اتصل برقم الثالثة أصفار )000(

 اتصل في حالة الطوارئ برقم الثالثة أصفار )000( عند الحاجة لخدمة الشرطة أو 
اإلطفاء أو اإلسعاف.

 شرطة فيرفيلد: : 9728 8399 )ال تتصل بالشرطة المحلية في األمور التي تشكل حاالت
 طوارئ، بل اتصل برقم الثالثة أصفار 000، واتصل بمركز الشرطة المحلية فقط في 

االستفسارات العامة وليس الحاالت العاجلة(.
شرطة كبراماتا: 8999 9725

 ال تتصل بالسجل: )إذا كنت ال تريد مكالمات الشركات التجارية التي تحاول أن تبيعك منتجاتها، فيمكنك
إغالق رقمك عن الطريق التسجيل( 1300 792 958.

دائرة المسنين وذوي اإلعاقة: 6811 9367
مجلس المسنين: 3860 9286

مكتب التجارة العادلة: 0111 9895
خدمة معلومات المسنين: 244 131

مستشفى فيرفيلد: 8111 9616 
مستشفى ليفربول: 3000 9828 
مستشفى وستميد: 5555 9845 

SES: خدمة طوارئ الوالية:

الخط الساخن لخدمة طوارئ الوالية: 228 227 1800
خط الطوارئ التابع لخدمة طوارئ الوالية: 500 132

خدمة الطبيب بعد ساعات العمل: 6300 8724
)إذا كنت بحاجة لطبيب بعد ساعات العمل فاتصل بهذا الرقم(
مجلس فيرفيلد: 0222 9725 )اتصل بشأن المشكالت المحلية(

قائمة باألرقام الهامة



إذا اندلع حريق فلكل ثانية تأثيرها. في أقل من 30 ثانية يمكن أن تخرج شرارة صغيرة عن السيطرة تماًما لتصير حريًقا هائاًل. لذلك يتعين أن 
يتوفر بكل منزل خطة نجاة من الحريق فبدون خطة النجاة كأنك تعرض جميع المتواجدين بمنزلك إلى التهلكة.

وضع خطة إجالء من الحريق:
1( ارسم خارطة بتفاصيل طوابق منزلك.

2( أدرج فيها كافة مخارج الطوارئ الممكنة.
3( وضح بها طريقان للخروج من كل غرفة ما أمكن ذلك.

4( هل من أحد في حاجة للمساعدة في الخروج؟
5( حدد نقطة تجمع بالخارج.

6( اطلب دائرة المطافي من خارج منزلك: اتصل بـ: 000
7( تدرب على طريقة الخروج.

 في الحرائق الحقيقية عليك أن تتصرف دون تردد إذ قد تغلق طرق الخروج بسرعة بالدخان أو ألسنة اللهب! 
 ال تنس أنه يمكنك االحتفاظ بنسخة من خطة النجاة في مجموعة السالمة من الطوارئ وكذلك االحتفاظ بها في مكان

 يتيح للجميع االطالع عليها، كأن تضعها على الثالجة!

السالمة واألمان في المنزل

نصائح النجاة من الحريق وتحقيق السالمة

تحقيق األمان لمنزلك:
ال يتوجب عليك أن تنفق أموااًل طائلة على التأمين. محض تعديالت بسيطة وغير مكلفة تجعل منزلك يبدو

 

 مأهواًل مما يردع الدخالء. فيما يلي اقتراحات وإرشادات لما يمكنك عمله.

األمن الخارجي:
• تأكد من وضوح رقم منزلك للناظر من الشارع لياًل أو نهارًا.

• قم بجز األعشاب وأغصان األشجار التي تحجب النوافذ.
• يمكن أن تركب مصابيح مستشعرة تضيء عند مجيئك للمنزل لياًل وتردع المترصدين.

• افحص المصابيح دورًيا حتى تتأكد من أنها ال زالت تعمل.
• انتبه لتأمين العداد الكهربائي. يمكن أن تساعدك شركة اإلمداد الكهربائي في ذلك.

• احتفظ بالساللم واألدوات مغلقة في مرآبك أو سقيفة الحديقة أو تحت منزلك.
• أغلق صندوق النفايات أو ضعه بعيًدا في باحتك الخلفية المنزل.

 • ركب أعيًنا سحرية أو سالسل أمان في كافة األبواب الخارجية وأضيء خارجها حتى تتمكن من رؤية
 القادمين لياًل أو نهاًرا.

في حاالت الطوارئ:
• رتب لطريقين للنجاة على األقل حتى يتثنى لك مغادرة المنزل بسرعة في حالة الطوارئ.

• تأكد من انفتاح جميع ألواح أمان النوافذ من الداخل حتى يسهل الخروج.
• خزن أرقام خدمات الطوارئ في قائمة االتصال السريع سواء في الهواتف الثابتة أو المحمولة، أو اكتبها إلى جانب الهاتف.



هذه بعض نصائح السالمة الشخصية البسيطة التي يمكنك اتباعها مما يساعد في تقليل المخاطر عليك في المنزل.

• ال تفتح الباب إال لمن تعرفه وتثق به، وال تفتح الباب ما دمت ال تنتظر أحًدا.
• انظر عبر العين السحرية أو حلقة األمان أو النافذة لترى من على الباب قبل أن تفتح له.

• اتصل بالشرطة المحلية إن ارتبت في تصرفات شخص ما.
 • إذا كنت وحيًدا وانتابك الخوف ممن على الباب فتظاهر أنه معك شخص آخر في المنزل

)يفضل أن يكون رجاًل(.
 • إذا كنت وحيًدا فكن حذًرا. ومن األفضل أال تشير في أدلة أو الفتات الوحدة أو الشقة ما يدل

 على أنها آلنسة أو سيدة أو متزوجة أو لسيد، فقط يكتفى بكتابة اسم العائلة. وسجل اسمك
 في دليل الهاتف بالحروف األولى واسم العائلة فقط.

 • إذا وجدت دخياًل في منزلك – غادر المنزل إن كان ذلك ممكًنا – أو توجه نحو أقرب هاتف
  بالمنزل واطلب 000 وأشعل المصابيح وأطفئها وأكثر من الضجيج والصراخ طلًبا للمساعدة.

 وال تواجه ذلك الدخيل.
 • إذا وصلت المنزل وارتبت في وجود دخيل، فال تدخل المنزل. واذهب إلى بيت الجيران واتصل بالشرطة

 على ثالثة أصفار )000(، وابتعد عن األنظار وابق على مسافة آمنة من المنزل.

السالمة داخل المنزل

المكالمات الهاتفية:
• ال تسمح للغرباء الطالبين استخدام هاتفك أن يدخلوا المنزل.

• ال تخبر المتصلين من أرقام غريبة عن اسمك أو رقم الهاتف أو عناوين أو تفاصيل من يعيش في منزلك.

• في حالة التعرض لمكالمات مزعجة ال تقل شيًئا واقفل الخط. وإن استمرت هذه المكالمات فاتصل بشركة االتصاالت واطلب منها النصيحة.
• إذا كنت غير راغب في تلقي اتصاالت من مندوبي المبيعات والشركات والجمعيات الخيرية فيمكنك التسجيل في “خدمة ال تتصل” وبها يزال 

رقمك من قاعدة البيانات الوطنية لمدة سنة، وبمضي السنة عليك أال تنسى إعادة تسجيل رقمك على: 1300-792-958.
• اكتب أرقام الشرطة واإلسعاف واألقارب والطبيب بوضوح قرب هاتفك/هواتفك أو احفظها على هاتف اللمس.

• كذلك أدخل أرقام خدمات الطوارئ في قائمة االتصال السريع بهاتفك الجوال.



السالمة واألمن عند الخروج من المنزل

المسنون الذين يعيشون وحدهم
وفي عزلة

الشعور بالثقة والسالمة عند السير في الشوارع أو ركوب السيارة أو المواصالت العامة أمر بالغ األهمية ليتمكن المرء من التحرك واالستمتاع 
بالحياة المجتمعية والنشاطات التفاعلية، ولكي تشعر باألمن وأنت خارج المنزل فاختر النصائح التي تتفق والحس السليم والتي تناسب نمط عيشك 

وميزانيتك وبما يكون لك من قدرة على اتباعها بارتياح.

عند السير:
• قبل مغادرة المنزل تأكد من غلق األبواب بعناية.

• خذ معك ما تحتاجه فقط، وعلى السيدات ترك الحقائب ألنها يمكن أن تشكل نقطة جذب للصوص.

• تجنب السير في الطرق المختصرة عبر الحدائق أو األراضي الشاغرة خصوًصا في الليل.
• اسلك الشوارع المأهولة جيدة اإلضاءة

• إذا لزم السير في شوارع منخفضة اإلضاءة سر قدر اإلمكان بعيًدا عن مداخل األبواب.

* اعبر الشارع أو   

* حاول أن تجذب انتباه القريبين بأن تصرخ بأعلى صوت لديك )النجدة!/حريق!( أو   

* اطلب مساعدة أقرب محل أو مكان عام مزدحم.  

 • إذا اعترضك أحد يحاول االستيالء على حقيبتك، أعطها له، نعلم أن هذا يناقض غريزة اإلنسان، 
لكن تذكر أنه ال يستحق أي مبلغ من مال أو أي قدر من االنزعاج أن يصاب المرء ألجله.

• ليكن معك دائًما هاتف محمول أو بطاقة هاتف أو عملة لتستخدم بها هاتف عملة.
• احمل معك المعلومات المتعلقة بالهوية.

• ال تحمل معك مبلًغا كبيًرا من النقود.

هل تعيش أنت أو أي أحد تعرفه في عزلة:
• يدير الصليب األحمر األسترالي اتصال خدمة “التليكروس Telecross” وهي خدمة يتم االتصال من خاللها بالمسنين الذين يعيشون في عزلة 

ويقبعون في المنازل للتأكد يوميًا من أنهم أمنون وبخير. وفي حال عدم الرد على أي مكالمة يتم اتخاذ إجراء متعارف عليه في حاالت الطوارئ 
مع اإلعداد للمساعدة إن لزم األمر. وتجرى هذه المكالمات بمعرفة متطوعين مدربين وذلك بصفة يومية في الوقت المتفق عليه الذي يناسب 

متلقين هذه االتصاالت. ويمكن إتاحة هذه الخدمة كذلك للمعاقين والشباب المعتمدين على غيرهم لظروفهم الطبية. ويمكن أن ينتفع بالخدمة بنحو 
 دائم أو مؤقت، ويمكن أن يحيل األشخاص أنفسهم أو أن يحيلهم أحد األقارب أو طبيب، وهذا هو الرقم الذي تتصل به إن رغبت في

 التسجيل في خدمة التليكروس: 698 885 1300.
 • TeleCHAT هي خدمة يقدمها الصليب ألحمر األسترالي، وهي تتيح إجراء اتصاالت هاتفية منتظمة مع األشخاص الذين

 لديهم عالقات اجتماعية محدودة أو معدومة مع غيرهم. حيث يتصل المتطوعون الودودون بالمشتركين في الوقت 
 المتفق عليه، وعادة ما يكون ذلك مرة كل أسبوع، في حوار مفتوح. يوصل المشتركون بالمتطوعين على أساس

 اهتماماتهم وهواياتهم وإتاحتهم، وتوفر الخدمة المتطوع المناسب لذلك حتى تبنى صداقة قوية، اتصل على
7634 6234 02 أو على 698 885 1300.

 • هناك أيًضا سجل أقرب األقربين لدى شرطة نيوساوث ويلز، وهو مجاني ويسمح لمن يعيشون وحدهم أن
 يسجلوا بياناتهم في أقسام الشرطة القريبة منهم. ويحفظ في السجل المعلومات المتعلقة بمن تسميه من أقرب
 األقربين وتفاصيل األطباء وأطباء األسنان وأي تنبيهات طبية. سوف تعطى حلقة مفتاح وملصق ليوضعان

 .”Next of Kin“ على هاتفك المنزلي حتى ينبهان خدمة الطوارئ بأنك مسجل في برنامج أقرب األقربين 
للتسجيل اذهب إلى مركز الشرطة المحلي واطلب استمارة برنامج أقرب األقربين ثم قم بتعبئتها وإرجاعها. 



السالمة عند السير لياًل

نصائح السالمة في وسائل المواصالت العامة

• كن مميًزا بأن ترتدي شيًئا عاكًسا مثل السوارات أو األحذية أو المعاطف أو حقائب الظهر التي بها 
أشرطة عاكسة.

• احمل بطارية لتسهل لك الرؤية في الشوارع المظلمة.
• حاول السير في شوارع جيدة اإلضاءة.

• حافظ على سالمتك وسر مع شخص آخر وحيث يراك الناس.

• إذا كنت ذاهبا إلى مكان ما غير مألوف، حدد طريقك بعناية مسبًقا.
• تجنب القيادة على الطرق المهجورة خصوًصا في الليل.

• تأكد من أن سيارتك في حالة جيدة وفيها كمية كافية من الزيت والوقود والمياه.
• ال تحمل معك أي مسافر متطفل أبدا.

• اركن سيارتك في مناطق جيدة اإلضاءة وال تترك أشياء ثمينة في داخلها.
• تأكد من أن مفاتيحك معك قبل ذهابك إلى سيارتك.

• لتقليل وقت االنتظار، اعرف جدول مواعيد الحافلة أو القطار. وخذ كتيب جدول مواعيد 
من المحطة لديك.

• عندما تنتظر في محطة الحافلة أو في محطة القطار، حاول بقدر اإلمكان الوقوف مع أناس 
آخرين.

• إذا كانت الحافلة أو القطار خاليًا أو شبه خاِل من الركاب، اجلس بالقرب من سائق الحافلة 
أو قائد أو حرس القطار.

 • إذا كنت تسافر بسيارة أجرة، أطلب من السائق أن ينتظر حتى تدخل بأمان
في المبنى الذي تذهب إليه.

نصائح السالمة عند التسوق
• احمل حقيبة يدك أمام جسمك واجعل محفظتك منفصلة عنها في الجيب أو حزام النقود.

• احمل من النقود ما تحتاجه فقط وادفع الفواتير الكبيرة عن طريق شيكات أو عن طريق الهاتف 
باستخدام بطاقة ائتمان.

• ضع نقودك في أجزاء مختلفة من حقيبة اليد أو في جيبك بحيث ال تكون كلها في مكان واحد.

• احتفظ بحقيبتك معك طوال الوقت:
      *  تجنب حمل الحقيبة أو تركها على عربة التسوق 

   * تجنب تركها عند قدميك في األماكن العامة أو على شماعات
    األبواب في المراحيض العامة أو غرف تغيير المالبس، في حال

   لو تركتها وراء ظهرك.

نصائح للسالمة أثناء قيادة السيارة



االحتيال هو فعل خداعي غير نزيه يهدف للحصول على بعض المميزات بطريقة غير عادلة من شخص آخر، وتشمل األفعال االحتيالية السرقة 
وإصدار بيانات كاذبة والمماطلة واختالق المعلومات أو حجبها.

فيما يلي ما يساعد على منع االحتيال:
• اجمع البطاقات الجديدة أو البديلة بنفسك.

• احفظ بطاقات االئتمان وبطاقات السحب في مأمن.
• حافظ على سرية رقم التعريف الشخصي واحتفظ به منفصال عن بطاقتك االئتمانية.

 • قم بتغطية لوحة المفاتيح أثناء إدخال رقم التعريف الشخصي في أجهزة الصراف اآللي أو
أجهزة EFTPOS عند نقاط البيع.

• استخدم ماكينات الصرف اآللي الخاصة بالبنك الذي تتعامل معه فقط.
• احرص دائًما على أخذ اإليصال معك.

• ال تسمح أبًدا بأن تبعد بطاقة االئتمان أو الخصم عن نظرك.

• اطلب نسخة من بيانات بطاقتك االئتمانية.
• اكتب شيكاتك بنفسك أو اجعل شخًصا تثق فيه يكتبها عنك.

• اجعل الشيكات وسيلة الدفع لبعض األعمال المعينة أو األفراد ال الدفع النقدي.
• سجل تفاصيل المعاملة على كعب الشيك الخاص به.

• ال توقع على شيكات على بياض

صائح لسالمة التعامل بنقودك

االحتيال

سرقة الهوية هي نوع من السرقة للبيانات الشخصية لشخص ما واستخدامها—سواء كانت هذا الشخص حًيا

 

 أو ميًتا – وسواء كان ذلك بتصريح من الشخص المنتحلة هويته أم ال.

لمنع سرقة الهوية:
• عند التخلص من المراسالت التي تحوي معلومات شخصية فتأكد من إتالف الوثائق بشكل مناسب أو تمزيقها.

 • كإجراء وقائي، أغلق صندوق الرسائل لتجنب سرقة الرسائل الشخصية حيث يعرف عن اللصوص
استخدامهم للبيانات الشخصية.

• إذا كنت تتشارك في السكن، ال تترك متعلقاتك الشخصية غير مهتم بها.
• احفظ وثائقك الشخصية الهامة في مكان آمن وخفي.

• إذا ظننت أنك وقعت ضحية لسرقة الهوية، اخطر البنك في أقرب وقت ممكن.

• راجع دائًما بيانات حسابك وأبلغ البنك عن أية تحويالت غير موثقة على الفور، ويشمل ذلك مراجعة 
سحوبات وإيداعات ماكينة الصراف اآللي ومراجعة تحويالت نظام تحويل األموال إلكترونًيا عند نقاط 

.)EFTPOS( البيع
• أخطر البنك في أقرب وقت ممكن عند تغيير عنوانك

• وّقع على بطاقة االئتمان/الخصم فوًرا عند استالمها، وتخلص من البطاقات القديمة منتهية الصالحية.

• احفظ رقم التعريف الشخصي )PIN( وال تبقيه مع البطاقة.
• أبلغ البنك عن البطاقات أو دفاتر الشيكات أو دفاتر الحساب الضائعة/المسروقة على الفور.

• ال تخبر أحًدا برقم التعريف الشخصي/كلمة المرور أو التفاصيل السرية.
• إذا تلقيت مكالمة من أي أحد يدعي أنه من طاقم البنك ويطالبك باطالعه على رقم التعريف الشخصي أو 

كلمة المرور عليك االرتياب في األمر حيث إنه غير وارد أن يتصل طاقم البنك ويسأل عن هذه التفاصيل.
• ال تفصح عن معلومات الحساب أو المعلومات الشخصية في الهاتف ما لم تكن أنت من يجري االتصال.

لإلبالغ عن احتيال أو إذا كنت تظن أنك 
وقعت ضحية الحتيال فاتصل على:

• خط المساعدة في شرطة نيوساوث ويلز: 
   444 131 أو إذا كنت بين الواليات 

فاتصل على: 631 725 1800
• قسم شرطة فيرفيلد: 

9728-8399   

• قسم شرطة كابراماتا:
9725-8999   

سرقة الهوية



نصائح لمنع الخطر

 • بلغ عن الجريمة فوًرا؛ في بعض األحيان ال يبلغ الجيران عن أي نشاط إجرامي ألنهم ال يريدون أن يزعجوا
 الشرطة، وسواء كانت المسألة تتعلق برسومات/كتبابات الجدران )على الملكيات الخاصة( أو التخريب البسيط

 في الممتلكات أو بأمر أكبر من هذا فإن الشرطة ال يمكنها أن تتخذ إجراءاتها دون أن تبلغ لها أنت ابتداء عن المشكلة.
وال يضمن االتصال حل الشرطة للمشكلة، بيد أن عدم االتصال بها يضمن أنها لن تفعل ذلك.

• أبلغ عن الضجيج وغيره من المشكالت غير الجنائية على الفور، ويشمل ذلك السيارات المركونة أمام الحدائق والسيارات المهجورة في 
الشوارع والمراتب القديمة التي تعفنت في األفنية والنفايات المتخلص منها بشكل غير قانوني في أرض خالء. اتصل بالجيران وسلهم عن 

اهتمامهم بالمسألة واطلب منهم اإلبالغ كذلك، وتابع االتصال حتى تحل المسألة.
• امنع فرصة ارتكاب الجريمة؛ فكر في منزلك وسيارتك وحتى نمط حياتك واسأل عن ما يمكن القيام به لتتغير وتضييع فرصة ارتكاب الجريمة. 

أغلق سياراتك وال تدع فيها أبًدا أشياء ثمينة ولو لبضع دقائق. قضب التعريشات وأغصان األشجار في مسكنك التي تمثل أماكن مناسبة جًدا 
لالختباء.

• قم بإعداد قائمة بأسماء وأرقام هواتف جميع الجيران في المجمع السكني الذي تسكن فيه، حاول معرفة 10 على األقل من الجيران في منطقتك، 
ليكن لديك علم بأي أحد له القدرة على تغيير األوضاع في الجوار، تحدث إلى جيرانك وانظر ما يمكن فعله بيد الجماعة.

• ليست الشرطة هي الوجهة الوحيدة لتتصل بها حيال ما يقلقك، حيث يمكنك االتصال بمجلس مدينة فيرفيلد على : 0222-9725، إذا كان ثمة 
إجراءات لتتخذ في المناطق غير اآلمنة والمتنزهات واألزقة والحدائق ورسومات/كتابات الجدران )على المباني العامة( والحشائش ذات النمو 

الزائد في األماكن العامة واألماكن العامة غير اآلمنة فاتصل بالمجلس.

ليس كل من تقابلهم يسعون إليذائك، وال حتى كل الشبان خطرين ويسعون في إحداث المشاكل.

• ال تقف موقف غير المهتم وتجعل من نفسك مطمًعا عن عمد كأن تسير بكمية كبيرة من النقود بغير سبب على اإلطالق.
• ثق في نفسك وتصرف بذكاء وكن مبتهًجا وقل لنفسك أستطيع القيام بذلك دونما خطب يحل.

• حاذر من األمور المريبة وانتبه لما حولك.

• في كثير من األحيان حينما نتعرض لموقف ما ال نعرف ما نفعل ويتملكنا الهلع، لذا خصص وقًتا في يوم ما لتفكر فيما يمكنك فعله في موقف 
مثل هذا ثم دٌون خطة لذلك وراجعها كل مرة في وقت قصير. هناك أشياء من غير المحتمل أن تحدث ولكنها قدًرا تحدث. فكن على استعداد!

• ضع خطة لجوالتك الخارجية قبل المغادرة وتعرف على منطقتك جيًدا.

• حاول التعرف على جيرانك.

• حاول أن تتعرف على بعض الشباب وصادقهم وتعرف على أنماط سلوكياتهم وبذلك يمكنك فهمهم.

األهم من كل ذلك أن تحاول أن تستمتع وتكون فعااًل وتلتقي بالناس. فرص وقوع الحوادث منخفضة! لذلك ال تخف ولكن كن حريًصا!

سالمة الجوار


