
قائمة التحقق الخاصة بمنع السطو عىل المنازل
أرقام المنازل

هل رقم منزلك ظاهر بوضوح من 

الشارع للمستجيبين في حاالت 

الطوارئ؟

كاميرات المراقبة
استخدم كاميرات المراقبة وأجهزة اإلنذار.

اإلضاءة الخارجية
 إن إضاءة الفناء قد تردع 

 المجرمين الباحثين عن الظالم. 

استخدم مصابيح LED لتوفير الطاقة.

منفذ الدخول إىل الطوابق العليا
تأكد من عدم تمكن اللصوص من الوصول إىل 

"مدخل السطح" أو الدخول إىل نافذة الطابق 
الثاني.

البوابات
 ابِق

 بوابات

الفناء 

 الجانبية

مغلقة.

البوابات
 ابِق

 بوابات

الفناء 

 الجانبية

مغلقة.

النوافذ
ال يلجأ جميع اللصوص الي كسر 

 الزجاج، لذلك تأكد من أن أقفال النوافذ 

قوية ومستخدمة بشكل صحيح.

الشجيرات واألشجار
يفضل اللصوص االختباء خلف 

الشجيرات أثناء فتح النوافذ دون رؤيتهم. 

حافظ عىل تشذيب الشجيرات.

األبواب
ابِق األبواب مغلقة حتى عندما تكون في 

المنزل. احذر من الزجاج القريب من الباب 

واحميه من الكسر والدخول.

 انضم إىل شبكة 
مراقبة منطقة الحي 

اليوم!
 تعرّف عىل جيرانك. 

أبلغ الشرطة عن األشخاص 

والمركبات المشبوهة.

 
CHICAGOCAPSHQ 
www.ChicagoPolice.org 



قائمة التحقق الخاصة بمنع السطو

ال نعم    

   هل تكون األبواب والنوافذ الخاصة بك مغلقة في كل مرة تغادر فيها؟ 

   هل جميع مناطق الدخول خالية من الشجيرات وما إىل ذلك للسماح بأقصى قدر من الرؤية؟ 

   هل يحتوي بابك الجرار عىل قفل ثانوي؟ 

   هل بابك الجرار ممنوع من الرفع عن مساره؟ 

   هل لديك نظام إنذار؟ 

   هل تضبط اإلنذار دائًما؟ 

   هل نوافذ الطابق الثاني مؤمنة؟ 

   هل لديك قائمة أو صورة أو فيديو لجميع األشياء الثمينة الخاصة بك بما في ذلك أرقامها التسلسلية؟ 

   هل رقم منزلك ظاهرًا بوضوح من الشارع؟ 

   هل تبعد النوافذ 40 بوصة عىل األقل من أي أقفال لألبواب؟ 

   هل جميع المداخل والممرات تتمتع بإضاءة جيدة وخالية من األماكن المخفية؟ 

   هل الساللم أو الصناديق لديك التي يمكن استخدامها للدخول بعيدة عن األنظار؟ 

   هل أبواب الجراج والنوافذ الخاصة بك مقفلة ومؤمنة؟ 

   هل األشياء الثمينة بعيدة عن الرؤية بالعين المجردة من الشارع؟ 

   هل تستطيع أن ترى من عند الباب دون أن تفتحه؟ 

   هل لديك كشافات استشعار حركة مثبتة؟ 

   هل بوابات الفناء لديك مغلقة؟ 

   هل لديك كاميرات مراقبة عالية الدقة؟ 

   هل تغلق عىل األشياء الثمينة الموجودة في الهواء الطلق مثل الشوايات وجزازات العشب وما إىل ذلك؟ 

   هل لديك أضواء داخلية عىل أجهزه ضبط الوقت؟ 

   هل خزانتك مؤمنة ومثبتة باألرضية؟ 

   هل تعرف كيفية الوصول إىل فيديو المراقبة الخاص بك بما في ذلك كلمة المرور؟ 


