
 

 

                    
            

 

آمبوالنس نشانی، آتش پلیس،  

000 
اضطراری موارد در  

 

 

ملی امنیت تلفن خط  

2000210000 
 گزارش فعالیت های مشکوک

ییجنا پلیس  

2000000000  
 گزارش جنایات بطور ناشناس

 

 

secureNSW سایت اینترنتی 

secureNSW  وب سایت دولتNSW لز یودر نیوساوت مقابله با تروریسم ی درباره است که اطالعات

 .ترجمه شده است در ذیلوب سایت این برخی از اطالعات . ارائه میدهد

 

 شماره تلفن های مهم واضطراری  

 

تروریسم باید چه موقع و با چه شماره تلفن هایی تماس بسیار مهم است که بدانید در رابطه با مقابله با 

از هر تلفنی در استرالیا رایگان  ، و پلیس جناییخط تلفن امنیت ملی ،(000)سه صفر  تماس با. بگیرید

اگر انگلیسی را به خوبی . روز هفته پاسخگوی شما می باشند 7ساعت شبانه روز،  42است، و آنها در 

 .اپراتور ترتیب مکالمه شما را با یک مترجم تلفنی خواهد داد صحبت نمی کنید،

 

اگر انگلیسی را به خوبی ، واحد ارتباطات اجتماعی نیروی انتظامیو یا با خط امداد پلیس برای تماس 

تماس بگیرید و از آنها  454230شماره  هصحبت نمی کنید، می توانید با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی ب

 .اقدام نمایند و یک مترجم تلفنی در اختیار شما بگذارند یلاس با هر یک از شماره های ذمبخواهید برای ت

 

 شماره تلفن های اضطراری

 

 .تماس بگیرید (سه صفر)  000  در مواقع اضطراری با شماره• 

 این. تماس بگیرید  (سه صفر)  000شماره  کمک فوری از پلیس، آتش نشانی یا آمبوالنس بادریافت برای 

 .تماس از هر تلفن در استرالیا، تلفن همراه غیرفعال و یا تلفن عمومی بطور رایگان برقرار می شود

 

 شماره تلفن های مهم

 

  2000210000 -خط تلفن امنیت ملی • 

تحت تاثیر عقاید افراطی است، و یا برای گزارش هر گونه فعالیت مشکوک و یا  را می شناسید که اگر کسی

. تماس بگیرید 4000445200شماره  هبه تروریسم، بالفاصله با خط تلفن امنیت ملی باطالعات مربوط 

همچنین می توانید . همه اطالعات شما بصورت محرمانه حفظ می شود و شما می توانید ناشناس باقی بمانید

 .ارتباط برقرار کنید  hotline@nationalsecurity.gov.au از طریق ایمیل با

 

  2000000000 - یجنای پلیس• 

به )است  مجرممواقعی که نمی دانید چه کسی یا / در حال انجام نیست و اکنون برای گزارش جنایاتی که

شماره  هب یجنای پلیسبا ( جزئیتصادفات  یا ، دزدی،جبران ناپذیر ، آسیب هایمنزلاز  عنوان مثال سرقت

 .اطالعات می تواند به صورت ناشناس داده شود .تماس بگیرید 4000555000

mailto:hotline@nationalsecurity.gov.au?Subject=Suspicious%20activity
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  202000 -برای هر گونه سوال و درخواست از پلیس • 

هر گونه سوال و  مایل به گزارش به پلیس می باشید، و یا اگر شما خود قربانی یک جنایت هستید و یا

تماس  454222درخواستی از پلیس دارید، غیر از موارد اضطراری، لطفا با خط امداد پلیس به شماره 

 .بگیرید

اینکه گزارش شما توسط مامور پاسخگویی به ارباب رجوع بطور کامل دریافت شد، اطالعات محض  به 

 .پلیس محلی شما قرار خواهد گرفتداده شده در اختیار 

 

 آیا می خواهید با پلیس در مورد مسائل مقابله با تروریسم صحبت کنید؟

 

به منظور تعامل با مردم در مورد مسائل   (NSW) نیوساوت ویلز واحد ارتباطات اجتماعی نیروی انتظامی

این واحد در جهت بهبود درک پلیس از نگرانی های مردم، و افزایش . مبارزه با تروریسم تشکیل شده است

 .فعالیت می کند  (NSW) نیوساوت ویلزدرک عمومی از اقدامات مبارزه با تروریسم در 

 

، لطفا با شماره حضوری با واحد ارتباطات اجتماعی هستندافراد جامعه شما مایل به گفتگو یا مالقات  اگر

 .ایمیل بفرستید  CTSTCCU@police.nsw.gov.auتماس بگیرید و یا به آدرس ( 04)99499400تلفن 
 

mailto:CTSTCCU@police.nsw.gov.au

