
في حالة الحظر الشامل إلشعال النار:

ال يجوز إشعال النار في العراء  

جميع تصاريح إشعال النار معلقة. ويشمل ذلك المحارق والشواء )BBQ( وأفران التدخين التي   
تحرق الوقود الصلب، عىل سبيل المثال الخشب أوالفحم أوالحبات الحرارية

ال يمكن إجراء عمليات اللحام أو الطحن أو اللحام بكاوية أو القطع بالغاز   
في العراء دون إعفاء صادر عن مفوض خدمة مطافئ الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز.

متى يتم اإلعالن عن الحظر الشامل إلشعال النار؟
 خالل فترة خطر حرائق الغابات، عادة ما يتم اتخاذ قرار إصدار حظر شامل إلشعال النار

في فترة ما بعد ظهر اليوم التالي.

قد يتم إصدار حظر شامل إلشعال النار في اليوم الفعلي إذا ساءت األحوال الجوية. 

يبدأ الحظر الشامل إلشعال النار عادًة في منتصف الليل ويستمر لمدة 24 ساعة.

لمعرفة أماكن إعالن الحظر الشامل إلشعال النار:
www.rfs.nsw.gov.au قم بزيارة  

www.bom.gov.au تحقق من توقعات الطقس عىل  

اتصل بخط معلومات حرائق الغابات عىل الرقم 737 679 1800  

راقب تقارير الطقس في اإلذاعة والتلفزيون   

ووسائل التواصل االجتماعي.

الحظر الشامل إلشعال النار
ما هي القواعد؟

PREPARE. ACT. SURVIVE.

PREPARE. ACT. SURVIVE.

االستعداد. التنفيذ. النجاة.

حرائق 
الغابات حية
كن مستعًدا 

االستعداد. التنفيذ. النجاة.

حرائق 
الغابات حية
كن مستعًدا 

http://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fdr-and-tobans


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:

هل ال يزال بإمكانك إقامة حفلة شواء؟
يمكنك استخدام الشواية بالغاز أو الكهرباء، ولكن فقط إذا:

كانت في عقار سكني ضمن حدود 20 متراً من المنزل  

كانت في منطقة محددة للتنزه وتمت الموافقة عىل الشواء من قبل المجلس أو المتنزهات   
الوطنية أو غابات الوالية

كانت دائماً بحضور شخص بالغ مسؤول  

تنظيف األرض التي تقع عىل بعد مترين عن مكان الشواء من جميع المواد التي يمكن أن تشتعل  

لديك إمداد فوري ومستمر من المياه.  

يمكن أن يؤدي إشعال نار في يوم الحظر الشامل إلشعال 
نار إىل فرض غرامات تصل إىل 132,000 دوالر و / أو 

السجن لمدة 14 عاماً.

هل هناك أي استثناءات خالل الحظر الشامل إلشعال النار؟
قد يتم استثناء مجموعة من األنشطة مثل:

أعمال البنية التحتية في حاالت الطوارئ  

مداخن خلية النحل  

عمليات التعدين  

حصاد قصب السكر  

األلعاب النارية أو الحرائق االحتفالية  

بالونات الهواء الساخن.  

يعتبر مفوض NSW RFS مسؤوالً عن االستثناءات من الحظر الشامل إلشعال النار 

 NSW RFS تفاصيل هذه اإلعفاءات متاحة عىل الموقع اإللكتروني الخاص بـ .Total Fire Bans
في كل مرة يتم فيها اإلعالن عن حظر شامل إلشعال النار.

Arabic | العربية

https://www.rfs.nsw.gov.au/
https://www.myfireplan.com.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fdr-and-tobans
http://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fdr-and-tobans

