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 امنیت
فراھم کردن محیطی است کھ در آن ھمھ شرکت کنندگان در اتاقھای  (NCAT)ھدف دیوان داوری مدنی و اداری نیو سات ویلز 

 دادرسی و ساختمانھای ما احساس ایمنی کنند.

 کند. تحت این قانون، عدم اطاعت از امنیت دادگاھھا و دیوانھای داوری را تامین می  Court Security Act 2005 قانون 
 دستورات قانونی یک مامور امنیتی ممکن است یک جرم باشد.

 روشھای غربالگری

 ممکن است در محل ورودشان بررسی امنیتی شبیھ فرودگاھھا داشتھ باشند. NCATبعضی از مکانھای دادرسی 

 یابید: کھ دارای بررسی امنیتی است حضور می NCATاگر در یک محل 

 تمام وسایل خود را روی نوار نقالھ قرار دھید تا از اسکنر عبور کند. •

 از داخل دستگاه فلز یاب عبور کنید. •

 ممکن است با یک فلز یاب دستی ھم اسکن شوید. •

 شود. میانجام  NCATعملیات اسکن کردن موقتی و تصادفی ھر ازگاھی در سایر مکانھای 

 اشیاء غیر مجاز

 آورده شوند: NCATاشیاء زیر نباید بھ مکانھای 

 آشیاء بالقوه خطرناک یا تھدید کننده

 ابزار، مثل پیچ گوشتی، آچار و چکش •

 قیچی و اشیاء تیز دیگر •

 ای دیگر ای آب یا ظروف شیشھ ھای شیشھ بطری •

 کالھھای ایمنی موتور سیکلت •

 استفاده از آن نداریدسرنگھایی کھ اجازه پزشکی برای  •
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 اشیاء ممنوع

 سالحھای گرم •

 چاقوھا •

 سالحھای ممنوع •

 مواد مخدر غیر قانونی •

 جرم است. اشیاء ممنوع توقیف و بھ پلیس تحویل داده خواھد شد. NCAT آوردن اشیاء ممنوع بھ مکانھای 

شوند نگھ دارند. این اشیاء وقتی  مامورین امنیتی ممکن است اشیاء دیگری را کھ بالقوه خطرناک یا تھدید کننده در نظر گرفتھ می
 کنید بھ شما برگردانده خواھند شد. مکان را ترک می

 ببرند. NCATشوند اجازه ندارند کھ مشروب الکلی بھ محل  حاضر می NCATھمچنین، کسانی کھ در 

 تھدید ھای امنیتی
شوند. اجازه ورود بھ  شود جدی تلقی می تھدیدھا یا ھر حرفی کھ در باره اسلحھ، مواد منفجره یا قصد ایجاد خسارت یا آزار زده می

 محل ممکن است داده نشده و بھ پلیس اطالع داده شود.

 یجپرسشھای را

 آیا من باید اسکن شوم؟

پیروی از  NCATشوید. یک شرط ورود بھ ھمھ مکانھای  کھ اسکنر امنیتی دارد وارد می NCATبلھ، در صورتیکھ بھ یک مکان 
 ترتیبات امنیتی است.

  شود؟ اگر من یک دلیل فیزیکی یا پزشکی داشتھ باشم کھ مانع اسکن شدن من باشد چھ می
یک معلولیت یا دستگاه پزشکی کاشتھ شده اسکن شوید، بھ مامور امنیتی بگویید. او با ترتیب دادن یک  توانید بخاطر اگر شما نمی

 روش جستجوی دیگر بھ شما کمک خواھد کرد.

 ای انجام دھند کھ از حریم خصوصی و حیثیت شما محافظت کند. اند تا جستجوھا را بھ گونھ مامورین امنیتی آموزش دیده

 کس اموال مرا آلوده یا خراب خواھد کرد؟آیا دستگاه اشعھ ای
شوند. مقدار اشعھ خیلی کمتر از حد مجاز قانونی است. اشعھ ایکس کھ از  نھ. دستگاھھای اشعھ ایکس بطور منظم نگھداری می

 کند. ی ایجاد نمیشود رادیو اکتیو نیست. این اشعھ در غذاھا و داروھا یا سایر مواد از جملھ وسایل الکترونیکی واکنش دستگاه ساطع می
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 شود؟ آیا روشھای امنیتی باعث تاخیر می

باید از روشھای امنیتی پیروی کنید. برای کم کردن تاخیرات ممکن، زود تر بیایید و با دقت بھ  NCATبرای ورود بھ یک مکان 

 آورید فکر کنید. چیزھایی کھ با خود می
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