 1مقدمة

دليل السالمة من حرائق الغابات ()Bushfire

سهل القراءة

ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل  CFSﺗﻌﻧﻲ
.Country Fire Service

يمكنك النجاة من حرائق الغابات.
يجب:
● أن تجهز منزلك وعقارك
● أن تكون لديك خطة نجاة من حرائق الغابات.
هذا الدليل سيساعدك في التخطيط لمواجهة حرائق الغابات.

المغادرة مبكرا .هذه الصورة تعني المغادرة مبكرا .أن تغادر قبل أن
يصل الحريق .يجب أن تغادر مبكرا لكي تبقى آمنا.

البقاء والدفاع .هذه الصورة تعني أن تبقى بمنزلك وتدافع عنه.
الحريق آتٍ.
الصورة تبين أن
● تبقى بالمنزل
● تستميت في الدفاع عن منزلك.

صفحة 2

يجب أن تختار
● المغادرة مبكرا
أو
● البقاء والدفاع.

يجب أن تغادر مبكرا لكي تبقى آمنا.

حافظ على سالمتك وسالمة عائلتك

تعرف على كيفية حدوث حرائق الغابات.

كن ملما بتصنيفات خطر لاحريق.
ت بين تصنيفات خطر لاحريق مدى خطر
لاحريق.
ا ستخدم تصنيفات خطر لاحريل قكي تعرف متى ت بدأ خطة
لانجاة من حرائلا قغا بات.

صفحة 3

ضع خطتك للنجاة من حرائق الغابات .الحرائق مخيفة .من الصعب
أن تتخذ قرارات مالئمة أثناء الحريق.
ضع خطتك للنجاة من حرائق الغابات قبل نوفمبر/تشرين الثاني.

تحتاج أيضا أن تضع خطة احتياطية للنجاة من حرائق الغابات.
قد تسير األشياء على غير ما تريده.
● تشعر بالخوف
● تصل حرائق الغابات بسرعة فائقة
● ليس من اآلمن أن تقود سيارة
● تصاب بمرض.

ضع خطة النجاة من حرائق الغابات في مكان من السهل الوصول
إليه .تدرب على خطتك للنجاة من حرائق الغابات.

صفحة 4

جهِّز
● منزلك
و
● عقارك
ضد حرائق الغابات.

و ِّفر مجموعة أدوات الطواريء.

اقرأ كل الكتب المذكورة في دليل السالمة من حرائق الغابات.
هناك  12كتاباً .هذا الكتاب هو الكتاب األول فقط.

قد تحتاج إلى المساعدة في
● قراءة الكتب
و
● كتابة خطتك

اسأل
● صديقا
أو
● أحد أفراد العائلة.

صفحة 5

الدليل على ماذا يحتوي؟
كل هذه الكتب جزء من دليل السالمة من حرائق الغابات

 1مقدمة
 2فهم كيفية حدوث الحريق
 3كن مستعدا .هذا الكتاب يفيدك بخصوص كيف تجعل منزلك
وعقارك جاهزا لمواجهة حرائق الغابات.

أوراق المعلومات
 4تصنيفات خطر الحريق والتحذيرات.
هذه ستفيدك متى تبدأ خطتك
 5أماكن أكثر أمنا
 6الذهاب في عطلة
 7مجموعة أدوات الطواريء
 8بعد الحريق

خطة حرائق الغابات
 9كتاب المعلومات – المغادرة مبكرا
 10كتاب المعلومات – البقاء والدفاع

 11خطتي للنجاة من حرائق الغابات – المغادرة مبكرا
 12خطتي للنجاة من حرائق الغابات – البقاء والدفاع

صفحة 6

لماذا يموت الناس في حرائق الغابات؟

تأخر الناس الشديد في المغادرة
الكثير من الناس َيعْ َلقون
● في سياراتهم
● وهم يحاولون النجاة.

يجب أن تغادر مبكرا لكي تبقى سليما.

الناس ال يخططون

يجب عليك
● أن تضع خطتك للنجاة من حرائق الغابات
● أن تضع خطة احتياطية للنجاة من حرائق الغابات
● أن تتدرَّ ب على خطتك للنجاة sمن حرائق الغابات
● أن تتأكد أن لديك كل المعدات التي تحتاج إليها.

صفحة 7

معلومات إضافية

ﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﺑﺧﺻوص معلومات ﺣراﺋق اﻟﻐﺎﺑﺎت
ھﺎﺗف 1800 362 361

اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻔﺎﻗدي/ﺿِ ﻌﺎف اﻟﺳﻣﻊ/اﻟﻧطق TTY
ھﺎﺗف 133 677
ثم اطﻟب 1800 362 361

ﺧدﻣﺔ اﻟﻣرحل اﻟوطﯾﻧﺔ
ھﺎﺗف 1300 555 727
ثم اطﻟب 1300 362 361

الموقع اإللكتروني www.cfs.sa.gov.au

صفحة 8

اذهب لحضور اجتماع مكافحة حرائق الغابات المحلي
.Bushfire Blitz
انضم إلى أو كوِّ ن مجموعة السالمة من الحريق بالحي
في منطقتك.

يمكن أيضا أن تستخدم وسائط التواصل االجتماعي.

● Facebook
www.facebook.com/countryfireservice

● Twitter @CFSTalk

صفحة 9

.2013 آب/ في أغسطسEasy English  اإلنجليزية السهلةScope أصدر مركز موارد التواصل لدى
August 2013. www.scopevic.org.au

.Country Fire Service (CFS) ِ اتصل بـ،لالطالع على الكتاب األصلي
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