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ميكن أن تقع حاالت الطوارئ يف أي مكان ويف أي وقت ودون سابق إنذار.

الخطوة 1: التناقش

4 خطوات بسيطة لتكونوا

مستعدين لحاالت الطوارئ
SURVIVAL 
PLAN

التناقش االستعداد التعلّم االطالع

االستعداد لحاالت الطوارئ أسهل مام تعتقدون.

بقضاء 20 دقيقة مع أرستكم ملناقشة ما ستفعلونه يف حاالت 
الطوارئ، ميكنكم إنقاذ حياتهم، إضافة إىل منزلكم.

دليل املناقشات هذا هو الخطوة األوىل لوضع خطة للنجاة يف حاالت الطوارئ.

ما الذي ميكنكم فعله يف حاالت الطوارئ؟

اجتمعوا وناقشوا خطة النجاة.

يف حاالت الطوارئ، كيف تعرفون متى تقررون املغادرة أو البقاء إىل أين ستذهبون إذا اضطررتم للمغادرة؟

من املفيد تحديد األماكن اآلمنة يف مختلف املناطق.

تناقشوا حول الخيارات املختلفة  	

املتاحة لإلخالء، والتي قد تشمل:

منزل أحد األصدقاء	 

منزل أحد أفراد األرسة	 

مركز التسّوق	 

املكتبة	 

يجب أن تكون مراكز اإلجالء هي املالذ األخري 

- فلن تتّم إقامة هذه املراكز واإلعالن عن 

مواقعها للعامة إىل أن تكون هناك حاجة لها.

من الذي يجب عليكم تفقده يف حاالت الطوارئ؟

تناقشوا حول األشخاص الذين قد  	

تحتاجون لتفقدهم. تشمل األمثلة:

الجريان	 

العائلة	 

األصدقاء	 

تناقشوا حول ما ستفعلونه  	

يف األجواء شديدة الحرارة

تناقشوا حول ما ستفعلونه  	

يف حال حدوث عواصف

تناقشوا حول ما ستفعلونه يف  	

حال حدوث الفيضانات

 تناقشوا حول ما ستفعلونه يف  	

حال اندالع حرائق الغابات

إذا مل تكونوا قادرين عىل الحفاظ 

عىل برودة الجو يف منزلكم.

إذا لحقت أرضار جسيمة مبنزلكم.

إذا غمرت املياه منزلكم.

املغادرة مبكرًا هو 

أفضل خياراتكم.

إذا كنتم قادرين عىل 

الحفاظ عىل برودة الجو يف 

منزلكم مبا فيه الكافية.

إذا هيأتم منزلكم وكانت 

لديكم مجموعة من األدوات 

يف املنزل لحاالت الطوارئ.

إذا غمرت املياه الطرق املحيطة 

بكم بحيث أصبحت غري آمنة، 

ومل يغرق منزلكم باملياه.

ابقوا فقط يف حال كنتم مستعدين 

جسديًا ونفسيًا للدفاع عن منزلكم.

فقط أولئك الذين لديهم منازل 

معّدة إعداًدا جيًدا وخطط للنجاة.

املغادرة

املغادرة

املغادرة

املغادرة 

البقاء

البقاء

البقاء

البقاء

دليل املناقشات

خطة النجاة
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الخطوة الثانية: ا�ستعداد كيف ستجهزون منزلكم؟

� حالة الطوارئ اتصلوا برقم 

ا�صفار الث�ثة (000)

الخطوة 4: ا�ط�ع كيفية البقاء ع� اط�ع ع� آخر ا�ستجدات؟

تعرفوا ع� مصادر ا�علومات � حا�ت الطوارئ.

خط ا�علومات العامة 81 22 13

خط ا�ساعدة � العواصف والفيضانات 500 132
 @ACT_ESA 

 @actemergencyservicesagency  
ا�تصال

 Fires Near تطبيق

BOM تطبيق Me

تحميل

اتباع

esa.act.gov.auل�ذاعة ا�حلية
زيارة 

الخطوة 3: التعلّم هل تفهمون التنبيهات الخاصة بحا�ت الطوارئ؟

تعرّفوا ع� التحذيرات والتنبيهات الخاصة بحا�ت الطوارئ.

مستويات التأهب لحدوث حرائق الغابات

تنبيه

لقد نشب حريق. � يوجد خطر مبا¡. ابقوا ع� 

ّ الوضع. اط�ع ع� آخر ا�جريات � حال تغ

ال±ّقب والعمل

. ابدأوا  ّ مستوى الخطر � تزايد. بدأت الظروف بالتغ

ا³نذار بحدوث حالة طارئة

ا·نذار بحدوث حالة طارئة هو أع� مستويات التحذير. قد تكونون � خطر.

بادروا بالتحرك فوًر

للحصول ع� تنبيهات ونصائح حول الطقس، قوموا 

bom.gov.au بزيارة مكتب ا½رصاد الجوية ع�

 

سيحول ذلك دون سقوطهم ع� منزلكم أثناء 

 

ا�سعافات ا�ولية 

تعلموا كيفية مساعدة شخص ما   حالة الطوارئ 

إزالة قصاصات العشب وتنظيف ا�زاريب 

قوموا بقص العشب وإزالة قصاصات العشب للحد من مصادر 

الوقود ا�ؤدية �شعال الحرائق بالقرب من منزلكم. قوموا 

منزلكم للخطر. تزيد ا�زاريب ا�سدودة من فرص ا�£ار 

با�ياه وحدوث الفيضانات أثناء هطول ا�مطار الغزيرة.

ا�زالة والتثبيت 

قوموا بإزالة ا�واد القابلة ل´ح³اق ا�وجودة حول منزلكم، 

مثل سجادات ا�بواب أو علب الط´ء أو زجاجات الغاز 

 ً ا�ثاث الخارجي. قوموا بتثبيت ا�غراض ا�ك¹ حج

مجموعة أدوات الطوارئ ا�نزلية  

قوموا بتجهيز مجموعة من ا�دوات للطوارئ 

  منزلكم وافحصوها بانتظام.

esa.act.gov.au نزلية منالطوارئ ا
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