
 

 

                    
 

 خط مكافحة الجريمة
1800 333 000 

 لإلبالغ عن الجرائم بدون ذكر االسم
 

 خط األمن القومي
1800 1234  00 

 لإلبالغ عن النشاطات المشبوهة

 خط الشرطة ، واإلطفاء، واإلسعاف
000  

 عند الطوارْى

 

secureNSW 

 secureNSW  تجد ، في النص أدناهو ؛مكافحة اإلرهاب في نيو ساوث ويلز ر معلومات عنيوّف لحكومة نيو ساوث ويلزموقع

 .الموقعهذا التي تِرد في معلومات البعض ل ترجمة

 

 مهّمةأرقام الطوارئ وأرقام هاتف 

متى يتوّجب كذلك و ،إّنه لمن األهمية بمكان أن تعرف أرقام الهاتف التي يمكن االتصال بها عندما يتعّلق  األمر بمكافحة اإلرهاب

ي أو بمكافحة الجريمة أو بالخط الساخن لألمن القوم (000)الرقم ثالثة أصفار ب كافة المخابرات لالتصال. عليك االتصال بها

وإذا كنت ال  .ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع 42تعمل على مدى  ذه الخطوط وه ،من أي جهاز هاتف في أستراليا ةمجاني

 .ى الخطبمترجم عل وصلكتجيد التكّلم باإلنكليزية سيرتب عمال الهاتف 

يمكنك أن تتصل وإذا كنت ال تجيد التكّلم باإلنكليزية  بالمجتمع أو بوحدة اتصال الشرطةالتابع للشرطة  مساعدةالتصال بخط لال

 .كوتطلب منهم أن يصلوك بأي من األرقام أدناه ويترجموا ل 50 14 13بخدمة الترجمة الخطّية والشفهية على الرقم 

 أرقام الطوارئ

 (ثالثة أصفار)   000الرقمعند الطوارئ اتصل  بـ 

 

وهذه مخابرة مجانية من . أو اإلسعافطفا  اإلمن الشرطة أو خدمة  سريعةمساعدة لحصول على ل 000 اتصل بالرقم

 .من أجهزة الهاتف الجوال المقطوعة أو الهواتف العامةأيضًا أي جهاز هاتف  في أستراليا، و

 

:أرقام هاّمة  

  00 1234 1800الخط الساخن لألمن الوطني 

 

  تتعّلق مشبوه أو معلومات و تريد أن تبّلغ عن نشاط أ ،الراديكاليةنحو  ُيقادمعارفك  ألّن أحدإذا كنت قلقًا 

كما   ،كل المعلومات تعامل بسّرية.  00 1234 1800باإلرهاب، اتصل فورًا  بالخط الساخن لألمن الوطني على الرقم   

  العنوان إلى رسالة إلكترونية توجيهاالتصال بالخط الساخن بأيضًا  تستطيع. عدم ذكر اسمكيمكنك   

            hotline@nationalsecurity.gov.au  

 

 000 333 1800لجريمةمكافحة ا    

 

عند عدم  أو/ولإلبالغ عن الجرائم التي  ليست في طور التنفيذ  000 333 1800 الرقم لجريمة علىبمكافحة ا اتصل

غير  السيروحوادث  ،السرقةوالتخريب العمدي، و، دخول عنوةالوقتحام االعلى سبيل المثال ) متورطينالهوية معرفة 

 .يمكن اإلبالغ عن المعلومات بدون ذكر االسم. (الخطيرة

 

 444 131 –الشرطة إلى عامة توجيه استفسارات ل 

 

 عداما  في، الشرطة من عامة  اتاستفساركان لديك او  ،أو إذا أردت اإلبالغ عن جريمة ،حية جريمةإذا كنت ض

 .444 131 الرقم على بالشرطةاالتصال بخط المساعدة الخاص  حاالت الطوارئ، نرجو

 

 

mailto:العنوانhotline@nationalsecurity.gov.au
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متوفرة للشرطة المحّلية في  التي أدليت بهاخدمة الزبائن، تصبح المعلومات  موّظفعند اتمام اإلدال  بتقريرك إلى 

 .منطقتك

 توّد التحّدث إلى الشرطة عن قضايا تتعلق بمكافحة اإلرهاب؟  هل

وتهدف هذه . سست للتواصل مع المجتمع بشأن قضايا اإلرهابتأقوى الشرطة بالمجتمع قد  التصالنيو ساوث ويلز إن وحدة  

 .رهاب في نيو ساوث ويلزلترتيبات مكافحة اإل المجتمعوزيادة تفّهم  ،فهم الشرطة لما يثير قلق المجتمعتالوحدة إلى تحسين 

     (02)   نرجو االتصال بالرقم ، بالمجتمع االتصالمع وحدة أو اجتماع مناقشة ترتيب  فياالجتماعية  إحدى الفرق تفإذا رغب

 CTSTCCU@police.nsw.gov.auإلى  رسالة إلكترونية توجيهأو   9288 9919
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