
سرقة السيارات
المعلومات التي ينبغي معرفتها



 انتبه إلى الموقع:
ال تتفاجأ باللصوص

بك.  االحتكاك  السيارات  لصوص  على  معينة  مناطق   تسِهل 
السيارات  سرقة  بمواقع  دراية  على  السائقون  يكون  أن  يجب 

التالية؛ المتكررة 

يوقفها  أو  السيارة  السائق  فيه  يبطئ  مكان  أي  في 

الممرات السكنية )الدخول والخروج من السيارة(  •  

ساحات ركن السيارات ومواقف السيارات  •  

محطات الوقود  •  

اف اآللي أجهزة الصرَّ  •  

التقاطعات مع إشارات المرور  •  

 سيناريوهات:
احذر

اصطدام السيارة والفرار
•  تعرضت سيارتك لالصطدام من الخلف. راكب من السيارة   

التي تصطدم بك يقفز إلى مقعد السائق الخاص بك في الوقت 
الذي تذهب فيه لتقييم الضرر وتبادل المعلومات مع السائق. 

تذّكر وصفه واتصل بالّرقم 911.

سائق في مأزق
•  ال توقف سيارتك للغرباء الذين تقطعت بهم السبل على   

الطريق. الحظ موقعهم واتصل بالرقم 911.

 نصائح بشأن السالمة:
كن في حالة تأهب دائًما

كن دائًما مدرًكا لألجواءء من حولك. احرص دائًما على دخول سيارتك، 
وأغلق أبوابها على الفور وقدها بعيًدا. انظر حولك بحثًا عن األشخاص 
المشبوهين الجالسين في المركبات أو المتسعكين في المنطقة قبل دخول 

مركبتك. دائًما؛
قم بصف مركبتك في أماكن ساطعة األضواء  •  

أبِق النوافذ مغلقة واألبواب موصدة  •  
•  قم بتجهيز سيارتك بنظام مكافحة السرقة أو نظام تحديد   

)GPS( المواقع العالمي
•  امنح نفسك مساحة لتجاوز حركة المرور المتوقفة. ال تَْعلق   

نفسك وسط الزحام.
احتفظ بهاتفك الخلوي في جيبك  •  

اعتمد على حدسك  •  
قم بإنشاء ملف لبيانات السالمة على Smart 911 وقم بتضمين 

معلومات مركبتك به.

لجميع  ا َمهمة  هي  آلمنة  ا ء  ألحيا ا

نصائح لمنع سرقة السيارات
. منة آ ء  حيا أ جل  أ من  ؤك  شركا  ، غو شيكا شرطة  قسم  من  ليك  إ م  ُمقدَّ

ال أحد ينوي أن يكون ضحية لجريمة. 

3510 S. Michigan Ave., Chicago, IL 60653  
(773) 745-5900 
CHICAGOCAPSHQ 
www.ChicagoPolice.org

إذا كنت ضحية سرقة سيارة
اترك سيارتك والمكان  • 

السيارة يمكن تعويضها، لكن حياتك تهمنا  • 
تجنب المواجهات اللفظية أو الجسدية  •

اتصل بالّرقم 911 لإلبالغ عن الجريمة على الفور

تذّكر وصف المشتبه فيه )المشتبه فيهم( ووصف سيارتهم )إذكانت لديهم سيارة(  • 
إذا كان هناك طفل في السيارة، أخبر سارق السيارة أن "طفلك في السيارة"  •


