Uyanık olma ve Güvence
Cumbria Emniyet Müdürlüğü, kendisini mevcut tüm yerel toplumları destekleme ve
toplumlarla birlikte çalışmaya adamıştır.
Herkesin suçtan, tacizden, zorbalıktan veya kötü muamele görmekten korkmaksızın
yaşamasını ve yaşamından zevk almasını istiyoruz.
Yakın zaman önce meydana gelen uluslararası olayları takiben bazı endişeleriniz söz
konusu olabilir ancak Cumbria Polisi, sizi, nefret suçunun ve ırksal tacizin
hoşgörülmeyeceğine dair temin eder.
Bölge genelinde başlıca noktalarda yüksek görünürlükte devriyelerimiz mevcut ve
toplum ve inanç liderleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.
Pratik Öneriler:
• Uyanık olun
• Sözlü, fiziksel veya psikolojik olup olmadığını bakmaksızın, tüm taciz olaylarını polise
bildirin. Eğer böyle bir olayın mağduruysanız, mümkün olan yerlerde mevcut herhangi bir
önemli bilgiyi, cep telefonu mesajlarını veya böyle bir saldırıda kullanılmış herhangi bir
nesneyi muhafaza edin. Birisinin size tükürmesi durumunda dahi polisin suçluyu bulmak
için DNA örneği elde edebileceğini unutmayın.
• Şüpheli araçlar ya da kişileri polise bildirin
• Polisle irtibat halinde olun ve taciz sorununun en iyi nasıl çözüleceği konusunda tavsiye
alın
• Şüpheli paketlerini açmayın
• Güvenliğinizle ilgili düzenlemeleri düzenli olarak gözden geçirin
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Sizde şüphe uyandıran herhangi bir faaliyet hakkında Polise bilgi sağlayın.
Önemli Polis irtibat bilgileri:

• Herhangi şüpheli bir faaliyeti 101'i arayarak Polise bildirin
• Bir suçu online olarak bildirebilirsiniz: www.cumbria.police.uk
• Bir nefret suçunu aynı zamanda bir Nefret Suçu Bildirme Merkezine bildirebilirsiniz;
size en yakın merkezi www.cumbria.police.uk adresinden bulabilirsiniz
• Acil durumlarda ya da bir suçun meydana geldiği anda 999'dan Polisi arayın
Aynı zamanda aşağıdaki kurumlarla irtibat kurabilirsiniz:
• Crimestoppers ile isim vermeksizin 0800 555 111 numaralı telefondan
• Anti-terör Yardım hattı: 0800 789 321
• AWAZ Cumbria
(Bağımsız bir kuruluş - Voice of Black and Minority Ethnic (BME) People and
Communities in Cumbria)
Bizi 0800 0232792 veya 07791 601640 numaralı telefonlardan arayın
Bize 07537 402350 numaralı telefondan MESAJ atın

E-posta: informaNon@awaz.info
Web: www.awazcumbria.org
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Nefret Suçlarını Online olarak Rapor Edin - www.reporth8crime.org

web sitemizi ziyaret etmek için bu kodu cep telefonunuzla tarayın
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