INNER FRONT COVER

�سالمتك �أهـ ّم �شيء
ال تقومي بالتقاط الأدلة كال�صور �أو
الفيديو �إذا كان ذلك �سيع ّر�ضك �أنت �أو
�أفراد عائلتك للخطر.
فتجنـّب الأذى واتخاذ الحيطة والحذر
دائماً �أف�ضل من جمع الأدلة.
�أبقي الأبواب والنوافذ مغلقـة ومقفلـة.
وفكري بتحديث الأمن في منزلك ،مث ًال:
ركبي �أنوار ًا ت�ضوي تلقائياً بوا�سطة
اال�ست�شعار� ،أجهزة �إنذار� ،إلخ.

INNER BACK COVER

�أرقام الهواتف

احتفظي بكل الر�سائل الق�صيرة على الموبايل ،فبا�ستطاعة ال�شرطي
ر�ؤيتها �أو ت�صوير ال�شا�شة للح�صول على الأدلة.
ال تمحي �أية ر�سائل باقية في بنك الر�سائل الهاتفية �أو �أي خدمة
ت�سجيل م�شابهة.
احتفظي بن�سخ عن فواتير الطرف الآخر المتعلقة بهاتف الموبايل
التي ما زالت ت�صل �إلى عنوانك.
اطلبي من �شخ�ص �أن ي�صغي �إلى المكالمات الهاتفية ليكون �شاهداً
معك.
ودوني وقت وتاريخ
د ّوني �أي تهديدات �شفهية ،بدقة قدر الإمكانّ ،
التهديد وكيف كان �أثره فيك.
�سجلي المحادثات التي تدور وجه ًا لوجه بينك بوا�سطة الموبايل
يعر�ضك للخطر.
�إذا �شعرت ب�إن ذلك لن ّ
يمكن ت�سجيل المكالمات الهاتفية فقط �إذا كنت �أحد المتحدثين،
لأن و�صل �أداة ت�سجيل بالهاتف هو غير قانوني .يمكنك حمل
م�سجلة قرب جهاز الهاتف ولكن ال يمكن �إل�صاقها به.
قومي بت�صوير الطرف الآخر �أو ت�سجيل فيديو عنه �أثناء ارتكاب
المخالفة بوا�سطة الموبايل �إذا �شعرت ب�إنك لن تتعر�ضي للخطر في
حينها.

314 X 148.5 6PP A6 ROLL FOLD
مالحظات مد ّونـة

احتفظي بمفكرة عن كل حادثة مخالفة �سواء �أكنت قد بلّغت عنها
�إلى ال�شرطة �أم ال� .أمثلة على ذلك:
 nالأوقات/التواريخ
 nالموقع
ت�صرفات النا�س المعنيين
n
ّ
 nالمحادثات
 nالتهديدات
 nال�سيارات التي كانوا يقودونها/ي�ستعملونها� ،أرقام
ت�سجيلها
 nاالعتداءات والإ�صابات
تدونين فيها الن�شاطات والحركات الم�شبوهة
احتفظي بمفكـّرة ّ
في المنزل �أو العمل ،مثالً :مالحقات ،مطاردة� ،سيارات� ،أو �أرقام
وردت �إلى الهاتف الجوال.
احتفظي ب�أي تنبيه تحذيري �أو ر�سائل تهديد وال تلم�سيها كثيراً،
بل �ضعيها بانتباه في كي�س بال�ستيك �أو في ظرف دون لم�س
الأوراق �إال من �أطرافها الخارجية ،و�سلّميها �إلى ال�شرطة.

البريد الإلكتروني

احتفظي بالبريد الإلكتروني :قومي بت�صوير ال�شا�شة �أو طباعة
الر�سائل الإلكترونية �إذا لم يكن ب�إمكانك المحافظة عليها ،مث ًال �إذا
كنت ت�ستعملين جهاز كمبيوتر تابع للعمل �أو لأحد الأ�صدقاء.
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