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 األمان
 غرف في باألمان المشاركین جمیع فیھا یشعر بیئة توفیر إلى )NCAT( ویلز ساوث نیو في والمدنیة اإلداریة الشؤون محكمة تھدف

 . لنا التابعة والمباني المحاكم

 یشّكل أن یمكن القانون، ھذا وبموجب. اإلداریة والمحاكم العادیة المحاكم في األمان توفیر على  Court Security Act 2005ینصّ 
 .    القانون علیھ یُعاقب جرماً  الحراسة موظفو یعطیھا التي القانونیة للتعلیمات االمتثال عدم

 للجسمإجراءت المسح الضوئي 

 .  المطارات في المستخدمة كتلك  للجسم ضوئي مسح إجراءات NCAT محاكم مداخل بعض في توجد

 :  أمني تدقیق إجراءات لدیھا NCATلـ تابعة محكمة إلى ستحضر كنت إذا

 .  الماسحة عبر لتمریرھا الناقل الحزام على الشخصیة أغراضك جمیع ضع •
 . المعادن عن الكشف جھاز مدخل اجتزْ  •
 .المعادن عن للكشف یدوي بجھاز أیضاً  جسمك مسح یتم قد •

 .NCATلـ تابعة أخرى أماكن في آلخر وقت من وعشوائیة مؤقتة مسح إجراءات تُنفّذ وقد

 بھا المصّرح غیر األغراض

 .NCAT مباني إلى التالیة األغراض إدخال عدم یجب

 تھدیداً  أو خطراً  تشّكل أن یُحتمل التي األغراض
  والمطارق الربط ومفاتیح البراغي كمفّكات الشغل، في المستخدمة الُعّدة •

 األخرى الحادة واألغراض المقصات •

 األخرى الزجاجیة المستوعبات أو الزجاجیة الماء قناني •

 الناریة الدراجات خوذات •
 .باستخدامھا طبي تصریح لدیك لیس التي اإلبر، •

 المحظورة األغراض
 الناریة األسلحة •

 السكاكین •

 المحظورة األسلحة •
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 المشروعة غیر المخدرات •

 وتُسلّم المحظورة األغراض وتصاَدر القانون؛ علیھ یعاقب جرماً  NCAT محاكم مباني إلى محظورة أغراض إحضار ویعدّ 
 . للشرطة

 عند إلیك األغراض ھذه إرجاع ویمكن ؛تھدیداً  أو خطراً  تشكل أن یحتمل أنھ یعتبرون أخرى أغراضاً  الحراسة أفراد حتجزی وقد
 . المحكمة مبنى مغادرتك

 . NCAT مباني في الحكول بشرب NCAT محاكم إلى یحضرون للذین یُسمح وال

 األمنیة التھدیدات

 تؤخذ أذى، أو بأضرار بالتسبب نوایا عن تعبّر التي أو المتفجرات، أو األسلحة استخدام تتضمن التي التعلیقات أو التھدیدات تؤخذ
 .   الشرطة تدّخل طلب یمكن كما المحكمة مبنى دخول من قائلھا منع ویمكن الجد محمل على

 طرحھا یكثر أسئلة

  للجسم؟ الضوئي للمسح أخضع أن یتوجب ھل

 إلى االمتثال NCAT مباني جمیع لدخول ویُشترط. حراسة ماسحات مداخلھا عند یوجد التي NCAT مباني إلى تحضر عندما نعم،
 .  الحراسة ترتیبات

 للجسم؟ ضوئي مسح إجراء من یمنعني طبي أو جسدي سبب لديّ  كان إذا وماذا

 باستخدام لیساعدك بذلك، الحراسة موظف أخبر لدیك، طبیة ِغرسة أو إعاقة بسبب للجسم ضوئي مسح إجراء باستطاعتك یكن لم إذا
 . أخرى تفتیش وسیلة

 . الشخصیة والكرامة الخصوصیة تحمي بوسائل تفتیش إجراء على مدربون الحراسة وموظفو

  بھا؟ ضرراً  تُلحق أو أغراضي السینیة األشعة آلة ستلّوث ھل

 واألشعة. بھا المسموح القانونیة الحدود من بكثیر أقل المستخدمة األشعة وقوة بانتظام، السینیة األشعة آالت صیانة یتم إذ كال،
  .  اإللكترونیة األدوات فیھا بما المواد، من غیرھا أو واألدویة األغذیة في تفاعالً  تسبّب وال مشّعة، لیست اآللة من المنبعثة السینیة

  تأخیر؟ أي الحراسة إجراءات تسبب ھل

 والتفكیر مبكراً  الحضور یرجى التأخیر، احتماالت من وللتقلیل. NCAT مباني بدخول الخاصة الحراسة إلجراءات تمتثل أن علیّك
 .معك تحضرھا التي باألغراض جیداً 
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