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معلومات الطوارئ لحرائق الغابات

خالل حرائق الغابات، من المهم أن تبقى مطلعاً عىل آخر المستجدات حول الوضع في 

منطقتك، لكي تتمكّن أنت وأسرتك من وضع خطتك للنجاة من حرائق الغابات موضع 

التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

تُشجع خدمة إطفاء الحرائق في ريف نيو ساوث ويلز بقوة عىل االحتفاظ بهذه األرقام 

والروابط والتطبيقات في متناول اليد.

تذكّر أنه يمكن للحريق أن يهّدد فجأة
ال تعتمد عىل مصدر واحد لمعلومات الطوارئ، فإن شبكات االتصاالت قد تتعّطل خالل 

.NBN حرائق الغابات. كذلك، يؤثر انقطاع التيار الكهربائي عىل المعدات الموصولة بالـ

في حالة الطوارئ، أطلب رقم ثالثة أصفار )000( فوراً.

معلومات عن حرائق الغابات

تطبيق خاص بالحرائق القريبة مني 

Fires Near Me NSW app

خط المعلومات 

الخاص بحرائق الغابات 

1800 NSW RFS (1800 679 737)

استمع إىل اإلذاعة والتلفزيون 

واألخبار المحلية

خدمة إطفاء الحرائق في ريف نيو ساوث ويلز

ابَق عىل قيد الحياة. تصرّف. استعد.



Arabic

تذكّر أنه يمكن للحريق أن يهّدد فجأة
ال تعتمد عىل مصدر واحد لمعلومات الطوارئ، فإن شبكات االتصاالت قد تتعّطل خالل 

.NBN حرائق الغابات. كذلك، يؤثر انقطاع التيار الكهربائي عىل المعدات الموصولة بالـ

اعرف مستويات التحذير من حرائق الغابات

عندما يكون هناك خطر من اندالع حرائق الغابات، فإن التحذيرات من حرائق الغابات تقّدم 

معلومات للمجتمعات المتأثرة باستخدام اإلذاعة، التلفزيون، اإلنترنت أو الهواتف. 

يعطي التحذير معلومات عن خطورة الحريق وموقعه وما يجب عليك أن تفعله.

هناك ثالثة مستويات تحذير من حرائق الغابات لمساعدتك عىل اتخاذ الخيارات الصحيحة 

من أجل سالمتك.

راقب نصيحة
وتصّرف

تحذير 
الطوارئ اندلع حريق.

ال يوجد خطر مباشر. ابَق عىل 

اطالع عىل آخر المستجدات في 

حال تغّير الوضع.
هناك مستوى عاٍل من التهديد. 

الظروف تتغّير وتحتاج إىل أن 

تبدأ باتخاذ إجراءات لحمايتك 

وحماية عائلتك.

تحذير الطوارئ هو أعىل مستويات 

التحذير من حرائق الغابات. قد تكون في 

خطر وتحتاج إىل اتخاذ إجراءات فوراً.   

أّي تأخير اآلن يعرّض حياتك للخطر.

خطتي االحتياطية

يمكن للهواتف المحمولة والهاتف المنزلي واإلنترنت أن تتعّطل كلها خالل الحرائق.          

المعدات الموصولة بالـ NBN قد ال تعمل خالل انقطاع التيار الكهربائي.

ال تعتمد عىل التكنولوجيا. احتفظ دائماً بوسيلة احتياطية للبقاء عىل تواصل.

اإلذاعة المحلية

موجتي المحلية الخاصة بالبث 

للطوارئ هي:

تواصل مع جيرانك

أسماء وأرقام جيراني

اتبع نصيحة خدمات الطوارئ

قناة VHF محلية:


