القنصلية العامة لدولة الكويت
المكتب الثقافي الكويتي
لوس أنجلوس
سالمة وأمن الطلبة فى الواليات المتحدة األمريكية
عزيزى الطالب  /الطالبة
أن سالمتك وعافيتك هى من أهم األولويات التى يجب ان تأخذها فى االعتبار عندما تقوم بالدراسة فى
الواليات المتحدة األمريكية حيث أن الغاية والهدف من هذه الدراسة هى الحصول على الدرجة العلمية
والتخرج من الجامعة هذا باإلضافة العودة الى أرض الوطن بسالمة .

ونود لفت أنتباه الطلبة والطالبات الى النقاط التالية :


عندما تصل الى مقر الدراسة او تقوم بالتحويل من والية الى آخرى او من مدينة الى مدينة برجاء

التأكد ومعرفة المنطقة المحيطة بك وتستطيع اإلستفسار من الجامعة عن المناطق التى يجب ان تتجنبها
حتى التتعرض الى اى مخاطر.


ومن البديهى ان تتفادى السير مساءً بمفردك حتى التتعرض لمواقف انت فى غنى عنها.



تلقى مكالمات مشكوك فيها:

-

إذا تلقيت مكالمة من إدراة الضرائب او الشرطة لمقابلتك ،اطلب منهم ان تكون المقابلة فى قسم

الشرطة  ،اتصل بالمرشد األكاديمى فى المكتب الثقافى او القنصلية او مكتب الطلبة األجانب بالجامعة لكى
تتحقق من دقة هذه المكالمة .
إذا تلقيت مكالمة من البنك او شركة إئتمان مصرفى ،التقوم بإعطاء البيانات الشخصية الخاصة

-

بك عبر الهاتف حتى التتعرض الى اى نوع من االحتيال والنصب.


عندما تقوم بالتنزه او التسوق تجنب ان تعرض اموالك  /محفظتك  /او اى متعلقات قيمة بطريقة

ملحوظ ة على مشهد من الناس (فى العلن) حتى التتعرض للسرقة  ،وال تقوم بحمل مبلغ كبير من المال
فى محفظتك بل استخدم كارت البنك فى شراء احتياجاتك .


التقوم بمقابلة اشخاص غرباء التعرفهم عبر االنترنت او القيام بشراء  /بيع  /او تأجير متعلقات

قيمة  ،ال تقوم بعمل اى تحويال ت مالية عبر األنترنت .


عندما تقوم بتأجير او شراء سيارة تعامل مع الشركات التى لها سمعة طيبة فى السوق  ،وعندما

تقوم بتأجير شقة للسكن يجب عليك ان تقوم بالتوقيع على عقد اإليجار بعد قراءته جيداً.
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