
من المرجح أن ينجو المنزل المجهز جيداً من حريق الغابات.

حتى إذا كانت خطتك هي المغادرة مبكراً، فكلما زاد تجهيز منزلك، زادت احتمالية نجاته من حريق الغابات 

أو من التعرض لهجوم الجمرة. 

يمكن للمنزل الُمجهز جيداً أيضاً:

أن يكون أسهل في الحفاظ عليه بالنسبة لك أو لرجال اإلطفاء 	

أن يقلل من احتمالية تعريض منازل جيرانك للخطر 	

أن يمنحك مزيداً من الحماية في حالة نشوب حريق فجأة وال يمكنك المغادرة 	

]3[ أهم 5 إجراءات لجعل منزلك أكثر أماناً
هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها حول منزلك لتجهيزه لحريق الغابات. بعضها إجراءات منتظمة، مثل 

جز العشب، والبعض اآلخر إجراءات لمرة واحدة، ولكن كل ذلك يمكن أن يساعد في إنقاذك أنت وعائلتك 

ومنزلك.

أكمل من المسؤولإجراء اإلعداد

 تقليم األشجار والشجيرات المتدلية. ]  [

هذا يمكن أن يوقف انتشار الحريق إىل منزلك.

___ / ___ / ___

]  [
 جز العشب وإزالة العشب المقصوص. 

وجود منطقة خالية حول منزلك سيوفر لرجال اإلطفاء 

منطقة آمنة للعمل.

___ / ___ / ___

]  [
قم بإزالة المواد التي يمكن أن تحترق حول منزلك. وهذا 

يشمل أشياء مثل حصائر األبواب، وأكوام الخشب، 

والنشارة، واألوراق، واألثاث الخارجي.

___ / ___ / ___

]  [
قم بتنظيف وإزالة جميع الحطام واألوراق من المزاريب 

المحيطة بالمنزل. الجمر المحترق يمكن أن يتسبب بحريق 

في منزلك.

___ / ___ / ___

]  [
قم بإعداد خرطوم / خراطيم قوية تصل إىل جميع أنحاء 

منزلك. تأكد من أن لديك مصدراً موثوقاً للمياه )بركة، 

خزان، سد( وتوفر مضخة تعمل بالديزل / بالبنزين.

___ / ___ / ___

كن مستعداً لحرائق الغابات
جهز منزلك
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للمزيد من المعلومات حول ما يمكنك القيام به لالستعداد لحرائق الغابات هذا الموسم:

الموقع اإللكتروني الخاص بخدمة مطافئ 

حرائق المناطق الريفية في والية نيوساوث 

NSW Rural Fire Service ويلز

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:

عناصر الحماية

المناطق المغلقة التي يمكن أن يدخل فيها الجمر   ]  [
إىل المنزل )الجدران الخارجية، والنوافذ، واألبواب، 

وتحت المنزل(

استبدال األسوار الخشبية بأسوار معدنية  ]  [

قم بتركيب حواجز معدنية عىل جميع النوافذ   ]  [
وفتحات التهوية

استخدم الحجارة بدالً من النشارة  ]  [

قم بتركيب واقيات مزراب معدنية إصالح البالط التالف أو المفقود عىل السطح]  [   ]  [

ضع أسطوانات الغاز عىل جانب المنزل وبعيداً عن   ]  [
األشجار والحدائق، وجه أي صمامات ضغط بعيداً 

عن المنزل

إذا كان لديك حوض سباحة أو خزان أو سد، فضع   ]  [
عالمة إمدادات المياه الثابتة )SWS( عىل مدخل 

الممتلكات الخاصة بك، حتى يعرف رجال اإلطفاء 

من أين يمكنهم الحصول عىل المياه

قم بتركيب نظام رش حريق في المزاريب تحقق وحافظ عىل مستويات مناسبة من التأمين ]  [   ]  [
عىل المنزل والمحتويات. تأكد من تحديثها.

انقل مساحات الزراعة في الحديقة بعيداً عن المنزل  ]  [

)THE AIDER PROGRAM( برنامج المساعدة
إذا كانت لديك قدرة محدودة عىل االستعداد وال يمكنك الوصول إىل الدعم من العائلة أو األصدقاء أو 

الخدمات األخرى إلعداد الممتلكات الخاصة بك عىل أرض معرضة لحرائق الغابات، فقد يكون خدمة 

مطافئ NSW RFS قادراً عىل تقديم المساعدة عبر برنامج  مساعدة العجزة والمعاقين والمسنين 

 .)AIDER(

:AIDER للمزيد من المعلومات، اتصل بفريق

02 8741 4955 هاتف: 
 aider@rfs.nsw.gov.au البريد اإللكتروني: 

www.rfs.nsw.gov.au/plan-and-prepare/aider الموقع اإللكتروني: 

]3[ للمزيد من الحماية الدائمة لمنزلك
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