اليقضة و إعادة الطمائنية
قيادة شرطة كامبريا ملتزمة بالعمل مع و دعم كافة الجاليات المحلية.
نريد أن يعيش كل فرد و أن يتمتعوا بحياتهم خالية من الخوف من الجريمة و المضايقة و
التنمر أو اإلساءة اليهم.
يمكن أن يعتريكم قلق اثر األحداث العالمية األخيرة ،بيد أن شرطة كامبريا تسطيع أن تؤكد
لكم أنه لن يُتسامح مع جريمة الكراهية و المضايقة العنصرية.
لدينا دوريات ذ ات سجل رفيع متواجدة في أماكن رئيسة في كافة أنحاء المنطقة و تستمر
بالعمل مع الجالية ومع القادة الدينين.

نصيحة عملية:








خذوا حذركم
قموا باإلبالغ عن كافة أشكال المضايقات ،سواء كانت لفظية أو جسدية أو نفسية إلى
الشرطة .في حال كنت ضحية لمثل هكذا حادث ،احتفظ بقدراإلمكان بأي معلومات عن
اإلعتداء ،مثل رسائل الجوال أو األدوات المستخدمة في هكذا اعتداء .تذكر أنه لو بصق
أحد عليك تستطيع الشرطة أن تستخرج تدليل ال (دي ان اي) للمساعدة في تعقب المعتدي
قم باإلبالغ عن العربات المشبوة أو األشخاص المشبوهين إلى الشرطة
تواصل مع الشرطة واحصل على ارشادات عن كيفية التعامل األمثل مع مشكلة المضايقة
التفتح الحقائب المشبوهة
قم بمراجعة تريباتك األمنية بشكل منتظم

يرجى تقديم معلومات إلى الشرطة عن أي نشاطات تسبب لك مصدر قلق.
تفاصيل مهمة للتواصل مع الشرطة:





قم باإلبالغ عن أي نشاط مشبوه إلى الشرطة على الرقم 101
يمكنك أن تبلغ عن جريمة على اإلنترنت أونالينwww.cumbria.police.uk :
يمكنك أن تبلغ عن جريمة كراهية لدى مراكز التبليغ عن حوادث الكراهية ،يمكنك أن
تعثر على أقرب مركز لديك من خالل موقع www.cumbria.police.uk
في حالة الطوارئ ،أو أثناء وقوع الجريمة اتصل مع الشرطة على الرقم 999

يمكنك أن تتصل أيضا مع:
 مانعوا الجريمة بدون ذكر اسمك على الرقم 0100000111
 الخط الساخن لمكافحة اإلرهاب0100819081 :
 منظمة أواز ( )AWAZكامبريا
(منظمة مستقلة – صوت الناس و الجاليات السود واألقليات العرقية في كامبريا () )BME
اتصل على الرقم  0800 02327972أو 07791 601640
قم بالتبليغ لدينا عبر الرسالة النصية على الرقم 07537 402350
البريد اإللكترونيinformation@awaz.info :
الموقع على الشبكة العنكبوتيةwww.awazcumbria.org :
قم باإلبالغ عن حوادث الكراهية على اإلنترنت أونالين – www.report8crime.org
قم بالمسح الضوئي لهاذا الرمز باستخدام جوالك وذلك كي تتمكن من زيارة موقعنا اإللكتروني

