
من أهم األشياء التي يمكنك القيام بها قبل نشوب حرائق الغابات هو تحديد ما ستقوم به إذا ما اندلع حريق. 

حتى إذا كنت تخطط للبقاء، فستكون هناك بعض األيام الشديدة أو الكارثية عندما ال يكون البقاء خياراً.

يحتاج كل فرد إىل خطة مغادرة مبكرة 

إذا كانت خطة أسرتك هي المغادرة مبكراً، فيجب أن تكون قادراً عىل اإلجابة عىل األسئلة التالية بالتفصيل 
للتأكد من أنك وعائلتك عىل أتم االستعداد قدر اإلمكان.

 خطتك للبقاء عىل قيد

الحياة أثناء حريق الغابات

المغادرة مبكراً، خيارك األكثر أماناً

]3[ هل يتفق الجميع؟
هل ناقشت هذه القرارات مع كل فرد في    ] [

األسرة؟

توصي خدمة مطافئ NSW RFS بأن    ] [
تناقش خطتك الحالية مع أسرتك عىل 

فترات منتظمة للتأكد من أنها ال تزال 

مناسبة لظروفك.

]3[ ماذا سنأخذ معنا؟
نحن نعلم ما الذي سنأخذه معنا وقد أعددنا  	

مجموعة النجاة في حاالت الطوارئ الخاصة 

بنا. للحصول عىل اقتراحات حول ما يجب 
myfireplan.com.au أخذه، قم بزيارة

]3[ متى سنغادر؟
لقد قررنا ما ستكون عالمتنا للمغادرة. عىل   

سبيل المثال تصنيف خطر الحريق الشديد، 

حريق في نطاق 5 كم.

ال تنتظر تحذيراً رسمياً قبل أن تقرر المغادرة.  

]3[ إىل أين نذهب؟
لقد قررنا إىل أين سنذهب، وكيف سنصل إىل   
هناك ومن سنخبره بذلك. تأكد من تحديد أكثر 

من طريق واحد إىل موقعك األكثر أماناً حيث 

يمكن أن تغلق حرائق الغابات الطرق في وقت 

قصير.

قد يكون من الخطر أن تغادر في اللحظة األخيرة

إذا لم تتمكن من المغادرة أو تلقيت تحذيراً من تنبيه الطوارئ بأن الوقت قد فات للمغادرة، فيجب 
أن تحتمي في غرفة عىل الجانب اآلخر من منزلك بعيداً عن الحريق المقترب. تأكد من أن لديك طريقاً 

مفتوحاً إىل المخرج من هذه الغرفة.
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قبل أن تغادر، تأكد من تواجد جميع أفراد أسرتك، بما في ذلك الحيوانات األليفة.

]3[ في الخارج

أغلق أنابيب الغاز و / أو قنينة الغاز  ] [

انقل األشياء القابلة لالشتعال بعيداً عن المنزل  ] [

قم بسد أنابيب الصرف بجوارب مليئة بالرمال وامأل المزاريب بالماء.  ] [
ال تصعد إىل السطح لترشه بالخرطوم.  

]3[ قبل أن تغادر

] [  حزم األشياء التي ترغب في أخذها معك، عىل 
النحو المحدد في خطتك للنجاة من حريق 

الغابات، مثل الدواء والمستندات الهامة.

] [  تأمين منزلك عن طريق قفل جميع   
األبواب والنوافذ.

  إذا كنت تعيش في عقار ريفي، تأكد من ترك 
بوابات الدخول غير مغلقة لمساعدة رجال 

اإلطفاء الذين قد يتوجب عليهم الدخول إىل 

عقارك عندما ال تكون متواجداً فيه.

] [  تأكد من أن الموقع الذي تتجه إليه ال يزال 
الحريق. آمناً وبعيداً عن  

] [  تأكد من أن مسارك المخطط واضح. راجع 
 Live المرور المباشر لنيو ساوث ويلز

Traffic NSW أو الموقع اإللكتروني 
للمجلس المحلي الخاص بك لمعرفة حاالت 

إغالق الطرق.

اتصل بأحد األقارب أو األصدقاء وأخبرهم أنك   ] [
ستغادر وما هي وجهتك. تأكد من االتصال 

بهم مرة أخرى بمجرد وصولك بأمان.

]3[ في الداخل

أغلق األبواب والنوافذ وفتحات التهوية  ] [

امأل الحمامات واألحواض والدالء وصناديق القمامة بالماء  ] [

انقع المناشف والسجاد وضعها عبر المداخل الخارجية  ] [

انقل األثاث بعيداً عن النوافذ  ] [

 قائمة مراجعة اإلجراءات للمغادرة المبكرة

للمزيد من المعلومات حول ما يمكنك القيام به لالستعداد لحرائق الغابات هذا الموسم:

الموقع اإللكتروني الخاص بخدمة مطافئ حرائق 

 المناطق الريفية في والية نيوساوث ويلز 

NSW Rural Fire Service
www.rfs.nsw.gov.au

www.myfireplan.com.au

خط معلومات حرائق الغابات

1800 NSW RFS )1800 679 737(

 NSW RFS أقرب مركز 

لمكافحة الحرائق:

Arabic | العربية


