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حامية الشوارع - باختصار

الفكرة من حامية الشوارع هي الجمع بني جهود األمانة، والرشطة، وأصحاب امللكيات، 	 
والسكان املحليني ملناقشة أساليب جعل املنطقة أكرث أماناً وطأمنينة.

تشتمل حامية الشوارع عىل التجول يف أنحاء الحي يف جامعات ومتابعة املناطق غري 	 
اآلمنة ومناقشة كيف ميكن تحسينها. ميكن أيضاً الذهاب إىل املناطق التي تبدو آمنة، 

ومناقشة سبب الشعور بأنها آمنة.

كونك عضو حامية شوارع، ميكنك زيادة األمان يف حيك السكني.	 
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كن أحد أعضاء حامية الشوارع. كن أحد أعضاء حامية الشوارع.
من الهام أن يشعر املرء باألمن واألمان يف منطقة سكناه. يجب أن يتمكن الناس من التنقل بحرية 

وعيِش أفضِل حياٍة ممكنٍة لهم. ومن هنا نشأت فكرة حامية الشوارع.

حامية الشوارع متكنك من أن تكون مشاركاً، وأن تسهم يف إنشاء جو ممتع يجتمع به األشخاص، 
ويستمتعون، ويشعرون باألمان يف حيهم السكني.

 هل ترغب بأن تصبح عضًوا يف حامية الشوارع؟
 أنظر معلومات التواصل أدناه.
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