 4تصنيفات خطر الحريق والتحذيرات

دليل السالمة من حرائق الغابات ()Bushfire

سهل القراءة

تصنيفات خطر الحريق وما يجب عليك القيام به

تصنيفات خطر الحريق تبين مدى خطورة الحريق المتوقعة.

استخدم تصنيفات خطر الحريق لتحديد متى تبدأ خطتك للنجاة
من حرائق الغابات.

تصنيف خطر الحريق الكارثي
هذا هو اللون األحمر الفاقع.

عندما يكون الطقس
● ●حارا
● ●جافا
● ●عاصفا.

إذا اندلع حريق غابات ،سيكون الحريق من أسوأ أنواع
حرائق الغابات.

صفحة 2

إنه يوم حظر كلي للنار.
خيارك اآلمن الوحيد هو المغادرة مبكرا.
هذا يعني أن تغادر
● ●في الليلة التي تسبق الحريق
أو
● ●عند الصباح
المنازل غير مصممة لكي تصمد أمام حريق الغابات.

ال تنتظر التحذير.
تصنيف خطر الحريق الكارثي هو اإلشارة لك لكي تشرع في وضع
خطتك للنجاة من حرائق الغابات.

صفحة 3

تصنيف خطر الحريق الحالة القصوى والقاسية
هذه هي
● ●باللون األحمر الفاتح
و
● ●باللون البرتقالي.

عندما يكون الطقس
● ●حارا
● ●جافا
● ●عاصفا.

إذا اندلع حريق غابات ،سيكون الحريق كبيرا للغاية.

إنه يوم حظر كلي للنار .يجب أن تغادر مبكرا.
هذا يعني أن تغادر
● ●في الليلة التي تسبق الحريق
أو
● ●عند الصباح.

صفحة 4

فقط عليك البقاء إذا
● ●كان منزلك وعقارك جاهزا
و
● ●يمكنك مكافحة الحريق.

ال تنتظر التحذير.
● ●تصنيف خطر الحريق الحالة القصوى
و
● ●تصنيف خطر الحريق الحالة القاسية هو اإلشارة لك لكي تشرع
في وضع خطتك للنجاة من حرائق الغابات.

تصنيف خطر الحريق العالي جدا ،العالي أو المنخفض المعتدل
هذه هي
● ●باللون األصفر
● ●باللون األزرق
أو
● ●باللون األخضر.

يمكن أن تحدث حرائق غابات في هذه األيام أيضا.

صفحة 5

كن مستعدا .راجع خطتك للنجاة من حرائق الغابات.
كن مستعدا للتصرف.

تأكد من تصنيف خطر الحريق لليوم التالي بعد الساعة  4مساء.

ترقب ذلك في

● نشرات األخبار

● الموقع اإللكتروني www.cfs.sa.gov.sa

صفحة 6

● لخط الساخن بخصوص معلومات حرائق الغابات
هاتف 1800 362 361

●	الهاتف المخصص لفاقدي/ضِ عاف السمع/النطق TTY
اتف 133 677
ﺛم اطﻠب 1800 362 361

● ﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﺣل اﻟوطﻧﯾﺔ
هاتف 1300 555 727
ثم اطﻟب 1800 362 361

● Facebook
www.facebook.com/countryfireservice

● Twitter @CFSTalk

صفحة 7

هنالك ثالثة أنواع مختلفة من التحذيرات.

اإلفادة.
اندلع حريق .أنت لست في خطر اآلن .هذا الوضع قد يتغير.
راجع خطتك للنجاة من حرائق الغابات.

َترقب و َتصرف.
الحريق يقترب .األحوال متغيرة.
تصرف لحماية نفسك وعائلتك.
عليك البدء في وضع خطتك للنجاة من حرائق الغابات.

التحذير بحالة طواريء.
أنت في خطر .النار ستصل إليك.
تصرف اآلن .اتبع خطتك للنجاة من حرائق الغابات.
يجب أن تتصرف حسب التحذيرات.

في حالة الطواريء
قد تحصل على رسالة في
● ●هاتفك المن زلي
● ●هاتفك النقال.
تذكر أن جهازك الهاتفي قد يتوقف عن العمل.
قد ال تحصل على الرسالة.
صفحة 8

عليك حماية نفسك وحماية عائلتك
كن مستعدا للبدء في وضع خطتك للنجاة من حرائق الغابات.
ال تنتظر الحصول على التحذير أوال .قد ال تحصل على التحذير.
يمكن أن يحدث الحريق
● ●سريعا
● ●بدون تحذير.

قد ال تأتي  CFSإلى عقارك.

يجب أن تتأكد هل يوجد حريق
● ●ابحث وتشمم للتأكد ما إذا كان هنالك دخان
● ●ابحث وتس َّم ع للتأكد ما إذا كان هنالك حريق
● ●تحدث إلى جي رانك

صفحة 9

التحذيرات من حرائق الغابات
يجب أن تتابع أي تحذير من أي حريق غابات على

●

●إذاعتك المحلية .كمثال؛
– –ABC
– –Fiveaa

● ●التلفزيون .كمثال ABC news

● ھﺎﺗﻔك اﻟﻧﻘﺎل.
اﺗﺻل ھﺎﺗﻔﯾﺎ ﺑﺎﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﺑﺧﺻوص ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣراﺋق
اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 1800 362 361

● ●هاتفك المن زلي.

صفحة 10

هل سيعمل هاتفك عندما يحدث حريق الغابات؟
تأكد من نوع الهاتف الذي لديك بالمنزل.

الهاتف المنزلي الالسلكي .عليك توصيله في نقطة إمداد الطاقة.
إذا انقطعت الطاقة ،هاتفك الالسلكي سيتوقف عن العمل.

الهاتف النقال .عندما تحدث الحرائق في منطقتك ،قد تفقد
االستقبال عبر هاتفك النقال.

الهاتف المنزلي السلكي .استخدم هاتفا سلكيا ثابتا .هذا الهاتف ال
يتم تثبيته في نقطة إلمداد الطاقة .إذا انقطعت الطاقة ،قد يظل هذا
الهاتف يعمل .هذا هو الهاتف األفضل لالستخدام عندما يقترب
حريق الغابات.

تذكر.
عند حدوث حريق الغابات ،قد ال تعمل كل هواتفك.

صفحة 11

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 اﻟوطﻧﯾﺔ
ھﺎتف 1300 555 727
ﺛم اطﻟب 1800 362 361

الموقع اإللكتروني www.cfs.sa.gov.au

صفحة 12

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 13

.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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