
بعد الزلزال:

 حدد موقع مركز الطوارئ

املحيل يف منطقتك

  نحن نعرف اين يقع مركز

 الطوارئ املحيل و كيف �كننا

مساعدة املجتمع املحيل.

نحن مستعدون!

 یقول الخبراء الدولیون أن التدرب على االنخفاض، االحتماء و التشبّث أثناء
الزلزال یقلل من احتمال تعرضك لإلصابة.

 معظم اإلصابات أثناء الزالزل تحصل بسبب األثاث والزخارف وقطع البناء (
 كحجارة أسقف البیوت)، ھذه األشیاء تسبب خطراً أكثر من تھدم المبنى نفسھ

أثناء حدوث الزلزال:
 داخل المنزل- ابقى في الداخل حتى یتوقف الزلزال عن االھتزاز ویكون

الوضع آمناً للخروج. غادر بحذر وانتبھ من األشیاء المتساقطة!

 في المباني العالیة- كما ھو موجود فوق, ال تستعجل بالخروج من المبنى حتى
وإن سمعت أجھزة إنذارات الحریق تعمل.

 في الخارج- ابتعد عن المباني واألشجار وأعمدة الطاقة ثم قم باالنبطاح
واالحتماء والتشبث حتى یتوقف الزلزال.

 في شارع مزدحم في المدینة- ابتعد عن األرصفة ألنك ستكون معرضاً لخطر
 أن یسقط علیك شيٌء ما من أحد المباني المجاورة. بل تحرك بسرعة إلى أحد

 المباني ثم قم باالنبطاح واالحتماء والتشبث.

 ۲-تدرب على االنخفاض، االحتماء
والتشبّث

الیوم

 إذا كنت غ� قادر عىل

 إالنخفاض، االحت
ء

 والتشبث، اعمل عىل

 أفضل ما كنك، وحاول

 العثور عىل وسيلة

 لح
ية رأسك والرقبة.
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٣٤٥٦٧٨نحن مارسنا االنخفاض واالحتماء و التشبثنحن جاھزون!١

٤٥٦٧٨نحن االن نعلم اين يقع خط االمان من التسونامينحن جاھزون!١٢

يف خطر تسونامي؟  

 تحرك برسعة اىل املناطق االمنة س�ا عىل االقدام او عىل

دراجة للمناطق االمنة او املرتفعة. التستخدم السيارة.

 تابع خطوط التسونامي الزرقاء و ارشادات االخالء يف

 منطقة الخطر حتى تصل اىل اقرب نقطة امان او اىل ما

 وراء خطوط التسونامي الزرقاء. تابع الس� حتى تعطي

مساحة لالخرين الذين يأتون من خلفك.

تواصل مع االخرين                                  

 التقي مع االخرين باملكان املتفق عليه من قبل قبل

 ان تصل اىل البيت. اخرب االخرين بأنك عىل مايرام عرب

 وسائل التواصل االجت
عي لو ¾كنت. ارسل رسائل

نصية بدل االتصال لتفادي االزدحام يف شبكة التواصل.

اجمع اطفالك                                        

 تأكد من ان الجميع يعرف ماهي الخطة وقت

 الطوارئ. ال تجعل نفسك عرضة للخطر بذهابك

 للمدرسة يف حÆ انك تعلم ان اطفالك يف مكان امن

    وتحت رعاية املدرسة. اذهب لÈ تلتقطهم يف وقت

امن الحقا.

اجعل بيتك امنا                                       

 قم بأغالق ص
م الغاز ملنع االنفجار املحتمل اذا

 سمعت او شممت ترسب للغاز. اطفئ مفتاح الكهربا

 لو انقطعت او اردت ان ترتك املنزل. لرÏا هناك تلف يف


 االسالك ولكنك Ñ تراها. اغلق ص
م املاء خاصة حين

 تفكر ان هناك تلف يف انابيب املياه. ترسيب املياه من

 املمكن ان يدمر بيتك.

املاء والنظافة  

 اغيل املاء العادي ملدة دقيقة قبل رشبه او اضف نصف

 ملعقة صغ�ة من سائل التبييض املنزيل اىل ٠١ لرتات

 من املاء و تركه ملدة ٠٣ دقيقة قبل الرشب.

 التقم باستخدام السيفون يف املرحاض، احفر حفرة يف

االرض للنفايات لو ¾كنت. ابقى نظيفا.

 تحقق من ج�انك                                           

 اعتني باالفراد الذين يعيشون وحدهم، املسنÆ او

 الذين عندهم محدودية يف الحركة من الج�ان او

 الذين يحتاجون مساعدة اضافية.

 ادعمو بعضكم البعض من خالل مشاركة املوارد و

الخرباة املتاحة لديكم.

اذهب اىل مركز الطوارئ املحيل  

اذا كنت بحاجة اىل املساعدة

اذا كنت تستطيع املساعدة Ïشاركتك املوارد واملهارات

لجمع وتبادل املعلومات حول ما حدث يف منطقتكم

 للتنسيق و االستجابة محليا و نقل املعلومات اىل مركز

الطوارئ يف مجلس البلدية.

  

استمع اىل الراديو للحصول عىل معلومات الطوارئ

www.wremo.nzاو زر موقع  

 التسونامي هو عبارة عن عدد من األمواج الكب�ة التي قد تصل بعد الزلزال ببضع

 ساعات, املوجة األوىل قد ال تكون األكرب. قم بإخالء املنزل والذهاب إىل منطقة آمنة

بعيداً عن خطوط التسونامي الزرقاء.

 تحدث إىل ج�انك وأخربهم كيف يذهبون إىل منطقة آمنة، البعض منهم قد يحتاج اىل

املساعدة.

 اكتشف ان كان املكان الذي تعيش فيه - تعمل فيه - تلعب فيه موجوداً يف منطقة

 تسونامي عرب املوقع:

  getprepared.nz/TsunamiZone
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 املوجة األوىل قد تصل يف خالل عرش دقائق

 فقط! لذلك لن يكون هناك وقت كاٍف

 للتحذير عرب صفارات االنذار. نحن نرسل

 فقط تحذيرات التسونامي التي تحصل يف

بلدان بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

 انتظر حتى یصبح
 كل شيء في مأمن

 قبل االقتراب
 من الساحل بعد

حدوث تسونامي.

 ۳-تعرف على منطقة خطر التسونامي
ان كنت قريباً من الساحل أثناء حدوث الزلزال وكان االهتزاز طويالً أو قوياً، أهرب!

أثناء حدوث زلزال، إنذار التسونامي الوحيد الذي ستحصل عليه هو الزلزال نفسه.

 مركز الطوارئ املدå يطمح لÈ يجني املنافع لصالح املجتمع.

 كذلك يسمى مركز الطوارئ املحيل Ïركز الدفاع املدå ولكننا

غ�نا االسم ليعكس اهدافنا بشكل افضل.

 بعد اي زلزال كب�، يجب عىل السكان املحليÆ االجت
ع يف

 مركز الطوارئ املحيل للتنسيق و االستجابة للمجتمع باستخدام

املهارات و املوارد املتاحة لديهم.

  اعرف اين يقع مركز الطوارئ املحيل يف منطقتك   

 من خالل موقعنا:

www.getprepared.org.nz/Hubs

 سوف تجد يف موقع الطوارئ املحيل مجموعة من الحاجات

   االساسية مثل وسائل الكتابة و الراديو للتواصل و كذلك خرائط

 و جوال ثناè للدفاع املدå يسمح بالتواصل مع مركز عمليات

 الطوارئ التابع للبلدية.

:getprepared.nzاثناء وجودك عىل موقع  

اتبع الرابط اعاله لÈ تتحرى من خدطة الطوارئ املحلية الخاصة Ïنطقتك

 انظر اىل الخريطة لÈ تعرف مناطق االخالء واين يقع خط التسونامي من منطقة

سكنك، عملك و نشاطك.

 تحقق من هذا املوقع الذي تحصل عىل معلومات موثوقة فيه.

www.wremo.nz 
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 ۱-سجل في البرنامج و
تابع ریمو

          منابع جیدة للتواصل و الحصول على المعلومات

   موقع ریمو للطوارئ 
 www.WREMO.nz تصفحوا

   صفحة الفیسبوك 
facebook.com/WREMOnz 

   صفحة تویتر ریمو 
WREMOinfo@ تصفحوا

   تصفحوا موقع البلدیة و مواقع التواصل االجتماعیة التابعة لھم  
 

   استمعوا الى رادیو نیوزیلندا و المحطات االذاعیة المحلیة

انقر عليها

دلیلك وقت الزلزال

 حمل الربنامج

 قم بتحميل تطبيق الطوارئ الخاص بالصليب األحمر النيوزيلندي. تأكد

 بأن إشعارات التطبيق تعمل، حتى تتمكن WREMO من تنبيهك يف حال

حدوث اي طارئ تهدد حياتكم.

 WREMO ستحذركم فقط عندما تكون سالمتكم يف خطر و كنكم يف

 اعداد التطبيقات ليصلكم ما تريدونه فقط ولكن تذكروا هذا التطبيق

 خاص Ïنطقة ولينغتون فقط، بالطبع التريدون ان يصلكم اشعار عن كل

 ريح تهب يف نيوزيلندا.

عندما يصلك التنبيه

 قم باتباع النصائح التي يقدمها لك التطبيق وشاركها عرب مواقع التواصل

االجت
عي أو عرب الرسائل النصية مع الناس الذين يهمهم األمر

نحن جاھزون! نحن سجلنا يف موقع الطوارئ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

 دليلك وقت

الزلزال

استعد االن و حمل التطبیق

شارك

دوراة االستعداد للطوارئ املجانية

 تعرف عىل كيفية مساعدة ارستك و مجتمعك

 املحيل لÈ تكون مستعدا لالستجابة و التعايف

 يف حال حدوث زلزال كب�. انك سوف تساعد

 مجتمعك لÈ يكون عىل علم، مستعد و يف حالة

 تواصل.
 سجل يف احدى دوراتنا:   

getprepared.nz/
Courses

 كنك أيضا أن تصبح متطوع يف رو   

ملساعدة مجتمعك لالستعداد والرد
getprepared.nz/

Volunteer

ورش استمرارية االعªل الحرة

 اذا كنت مدير موسسة تجارية او محلية فسوف

ترغب باالحتفاظ بها بعد اي تعطيل كب� اوصغ�

 زبائنك واملوظفÆ يعتمدون عليك. ورشتنا سوف

 تساعدك و موظفيك لÈ تتمكن من مواصلة

 العمل و اتخاذ القرارات الصائبة يف االوقات

الصعبة.

 سوف يجد املشاركون معرفة اساسيات التخطيط

 لالستمرار يف العمل لÈ يبدئون بخطة العمل

 الخاصة بهم. نحن نقدم ورشة االع
ل هذه ملدة

ساعتÆ يف كل انحاء ولينجتون.

   getprepared.nz/
Businesses :تصفح 

خطة االستجابة املجتمعية

 يساهم أشخاص مثلك للتخطيط يف منتدى خطة

 استجابة . تعرف عىل ما يجري من التخطيط

 وكيف كنك املساهمة يف ذلك. ان لديك معرفة

قيمة عن مجتمعك من شأنها ان تحدث فرق.

   Getprepared.org.nz/
ResponsePlan: تصفح 

Contact us 

              wremo@gw.govt.nz

                              04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

 عمل رائع! انك اتخذت الخطوة

االوىل ل² تكون ساملا.
منطقة ولينجتون منطقة رائعة للعيش ولكنها قليال عاصفة.

 نحن كث�ا ما نواجه الزالزل و العواصف و الفيضانات و

االنهيارات االرضية و نحن معرضون ايضا لخطر تسونامي.

 حاالت الطوارئ هذه تخلف اثار م
ثلة. سيكون من الصعب التنقل

او التواصل مع االحباب او ايجاد الحاجيات الالزمة.

 لقد اوجزنا االشياء التي كنك القيام بها لÈ تساعد ارستك و

 مجتمعك يف االوقات الصعبة و بعد حدوث زلزال كب� لÈ تكونوا

بأمان و اقىص قدر ممكن من اللراحة.

  عن طريق املشاركة يف التنبيهات كنت قد اكملت للتو خطوتك االوىل!

 انتقل اىل املراحل االخرى و انظر ما كن ان تقوم به اليوم، هذه

 اليلة، خالل عطلة نهاية االسبوع و االسبوعÆ املقبلÆ حتى يتم اعداد

 منزلك. بالتأكيد كل خطوة تستحق الجهد و اذا كان لديك اي اسئلة

الرجاء التواصل معنا.

 من فريق رو (مكتب إدارة الطوارئ منطقة

ويلينغتون)

Arabic edition

حان الوقت االن

٢
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مساعدة املجتمع املحيل.
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الزلزال یقلل من احتمال تعرضك لإلصابة.

 معظم اإلصابات أثناء الزالزل تحصل بسبب األثاث والزخارف وقطع البناء (
 كحجارة أسقف البیوت)، ھذه األشیاء تسبب خطراً أكثر من تھدم المبنى نفسھ

أثناء حدوث الزلزال:
 داخل المنزل- ابقى في الداخل حتى یتوقف الزلزال عن االھتزاز ویكون
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يف خطر تسونامي؟  

 تحرك برسعة اىل املناطق االمنة س�ا عىل االقدام او عىل

دراجة للمناطق االمنة او املرتفعة. التستخدم السيارة.
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تواصل مع االخرين                                  
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 ان تصل اىل البيت. اخرب االخرين بأنك عىل مايرام عرب

 وسائل التواصل االجت
عي لو ¾كنت. ارسل رسائل

نصية بدل االتصال لتفادي االزدحام يف شبكة التواصل.
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 التقم باستخدام السيفون يف املرحاض، احفر حفرة يف

االرض للنفايات لو ¾كنت. ابقى نظيفا.

 تحقق من ج�انك                                           

 اعتني باالفراد الذين يعيشون وحدهم، املسنÆ او

 الذين عندهم محدودية يف الحركة من الج�ان او

 الذين يحتاجون مساعدة اضافية.

 ادعمو بعضكم البعض من خالل مشاركة املوارد و

الخرباة املتاحة لديكم.

اذهب اىل مركز الطوارئ املحيل  

اذا كنت بحاجة اىل املساعدة

اذا كنت تستطيع املساعدة Ïشاركتك املوارد واملهارات

لجمع وتبادل املعلومات حول ما حدث يف منطقتكم

 للتنسيق و االستجابة محليا و نقل املعلومات اىل مركز

الطوارئ يف مجلس البلدية.

  

استمع اىل الراديو للحصول عىل معلومات الطوارئ

www.wremo.nzاو زر موقع  

 التسونامي هو عبارة عن عدد من األمواج الكب�ة التي قد تصل بعد الزلزال ببضع

 ساعات, املوجة األوىل قد ال تكون األكرب. قم بإخالء املنزل والذهاب إىل منطقة آمنة

بعيداً عن خطوط التسونامي الزرقاء.

 تحدث إىل ج�انك وأخربهم كيف يذهبون إىل منطقة آمنة، البعض منهم قد يحتاج اىل

املساعدة.

 اكتشف ان كان املكان الذي تعيش فيه - تعمل فيه - تلعب فيه موجوداً يف منطقة

 تسونامي عرب املوقع:

  getprepared.nz/TsunamiZone
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 املوجة األوىل قد تصل يف خالل عرش دقائق

 فقط! لذلك لن يكون هناك وقت كاٍف

 للتحذير عرب صفارات االنذار. نحن نرسل

 فقط تحذيرات التسونامي التي تحصل يف

بلدان بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

 انتظر حتى یصبح
 كل شيء في مأمن

 قبل االقتراب
 من الساحل بعد

حدوث تسونامي.

 ۳-تعرف على منطقة خطر التسونامي
ان كنت قريباً من الساحل أثناء حدوث الزلزال وكان االهتزاز طويالً أو قوياً، أهرب!

أثناء حدوث زلزال، إنذار التسونامي الوحيد الذي ستحصل عليه هو الزلزال نفسه.

 مركز الطوارئ املدå يطمح لÈ يجني املنافع لصالح املجتمع.

 كذلك يسمى مركز الطوارئ املحيل Ïركز الدفاع املدå ولكننا

غ�نا االسم ليعكس اهدافنا بشكل افضل.

 بعد اي زلزال كب�، يجب عىل السكان املحليÆ االجت
ع يف

 مركز الطوارئ املحيل للتنسيق و االستجابة للمجتمع باستخدام

املهارات و املوارد املتاحة لديهم.

  اعرف اين يقع مركز الطوارئ املحيل يف منطقتك   

 من خالل موقعنا:

www.getprepared.org.nz/Hubs

 سوف تجد يف موقع الطوارئ املحيل مجموعة من الحاجات

   االساسية مثل وسائل الكتابة و الراديو للتواصل و كذلك خرائط

 و جوال ثناè للدفاع املدå يسمح بالتواصل مع مركز عمليات

 الطوارئ التابع للبلدية.

:getprepared.nzاثناء وجودك عىل موقع  

اتبع الرابط اعاله لÈ تتحرى من خدطة الطوارئ املحلية الخاصة Ïنطقتك

 انظر اىل الخريطة لÈ تعرف مناطق االخالء واين يقع خط التسونامي من منطقة

سكنك، عملك و نشاطك.

 تحقق من هذا املوقع الذي تحصل عىل معلومات موثوقة فيه.

www.wremo.nz 

١

٢

٣ 

 ۱-سجل في البرنامج و
تابع ریمو

          منابع جیدة للتواصل و الحصول على المعلومات

   موقع ریمو للطوارئ 
 www.WREMO.nz تصفحوا

   صفحة الفیسبوك 
facebook.com/WREMOnz 

   صفحة تویتر ریمو 
WREMOinfo@ تصفحوا

   تصفحوا موقع البلدیة و مواقع التواصل االجتماعیة التابعة لھم  
 

   استمعوا الى رادیو نیوزیلندا و المحطات االذاعیة المحلیة

انقر عليها

دلیلك وقت الزلزال

 حمل الربنامج

 قم بتحميل تطبيق الطوارئ الخاص بالصليب األحمر النيوزيلندي. تأكد

 بأن إشعارات التطبيق تعمل، حتى تتمكن WREMO من تنبيهك يف حال

حدوث اي طارئ تهدد حياتكم.

 WREMO ستحذركم فقط عندما تكون سالمتكم يف خطر و كنكم يف

 اعداد التطبيقات ليصلكم ما تريدونه فقط ولكن تذكروا هذا التطبيق

 خاص Ïنطقة ولينغتون فقط، بالطبع التريدون ان يصلكم اشعار عن كل

 ريح تهب يف نيوزيلندا.

عندما يصلك التنبيه

 قم باتباع النصائح التي يقدمها لك التطبيق وشاركها عرب مواقع التواصل

االجت
عي أو عرب الرسائل النصية مع الناس الذين يهمهم األمر

نحن جاھزون! نحن سجلنا يف موقع الطوارئ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

 دليلك وقت

الزلزال

استعد االن و حمل التطبیق

شارك

دوراة االستعداد للطوارئ املجانية

 تعرف عىل كيفية مساعدة ارستك و مجتمعك

 املحيل لÈ تكون مستعدا لالستجابة و التعايف

 يف حال حدوث زلزال كب�. انك سوف تساعد

 مجتمعك لÈ يكون عىل علم، مستعد و يف حالة

 تواصل.
 سجل يف احدى دوراتنا:   

getprepared.nz/
Courses

 كنك أيضا أن تصبح متطوع يف رو   

ملساعدة مجتمعك لالستعداد والرد
getprepared.nz/

Volunteer

ورش استمرارية االعªل الحرة

 اذا كنت مدير موسسة تجارية او محلية فسوف

ترغب باالحتفاظ بها بعد اي تعطيل كب� اوصغ�

 زبائنك واملوظفÆ يعتمدون عليك. ورشتنا سوف

 تساعدك و موظفيك لÈ تتمكن من مواصلة

 العمل و اتخاذ القرارات الصائبة يف االوقات

الصعبة.

 سوف يجد املشاركون معرفة اساسيات التخطيط

 لالستمرار يف العمل لÈ يبدئون بخطة العمل

 الخاصة بهم. نحن نقدم ورشة االع
ل هذه ملدة

ساعتÆ يف كل انحاء ولينجتون.

   getprepared.nz/
Businesses :تصفح 

خطة االستجابة املجتمعية

 يساهم أشخاص مثلك للتخطيط يف منتدى خطة

 استجابة . تعرف عىل ما يجري من التخطيط

 وكيف كنك املساهمة يف ذلك. ان لديك معرفة

قيمة عن مجتمعك من شأنها ان تحدث فرق.

   Getprepared.org.nz/
ResponsePlan: تصفح 

Contact us 

              wremo@gw.govt.nz

                              04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

 عمل رائع! انك اتخذت الخطوة

االوىل ل² تكون ساملا.
منطقة ولينجتون منطقة رائعة للعيش ولكنها قليال عاصفة.

 نحن كث�ا ما نواجه الزالزل و العواصف و الفيضانات و

االنهيارات االرضية و نحن معرضون ايضا لخطر تسونامي.

 حاالت الطوارئ هذه تخلف اثار م
ثلة. سيكون من الصعب التنقل

او التواصل مع االحباب او ايجاد الحاجيات الالزمة.

 لقد اوجزنا االشياء التي كنك القيام بها لÈ تساعد ارستك و

 مجتمعك يف االوقات الصعبة و بعد حدوث زلزال كب� لÈ تكونوا

بأمان و اقىص قدر ممكن من اللراحة.

  عن طريق املشاركة يف التنبيهات كنت قد اكملت للتو خطوتك االوىل!

 انتقل اىل املراحل االخرى و انظر ما كن ان تقوم به اليوم، هذه

 اليلة، خالل عطلة نهاية االسبوع و االسبوعÆ املقبلÆ حتى يتم اعداد

 منزلك. بالتأكيد كل خطوة تستحق الجهد و اذا كان لديك اي اسئلة

الرجاء التواصل معنا.

 من فريق رو (مكتب إدارة الطوارئ منطقة

ويلينغتون)

Arabic edition

حان الوقت االن

٢

بعد الزلزال:

 حدد موقع مركز الطوارئ

املحيل يف منطقتك

  نحن نعرف اين يقع مركز

 الطوارئ املحيل و كيف �كننا

مساعدة املجتمع املحيل.

نحن مستعدون!

 یقول الخبراء الدولیون أن التدرب على االنخفاض، االحتماء و التشبّث أثناء
الزلزال یقلل من احتمال تعرضك لإلصابة.

 معظم اإلصابات أثناء الزالزل تحصل بسبب األثاث والزخارف وقطع البناء (
 كحجارة أسقف البیوت)، ھذه األشیاء تسبب خطراً أكثر من تھدم المبنى نفسھ

أثناء حدوث الزلزال:
 داخل المنزل- ابقى في الداخل حتى یتوقف الزلزال عن االھتزاز ویكون

الوضع آمناً للخروج. غادر بحذر وانتبھ من األشیاء المتساقطة!

 في المباني العالیة- كما ھو موجود فوق, ال تستعجل بالخروج من المبنى حتى
وإن سمعت أجھزة إنذارات الحریق تعمل.

 في الخارج- ابتعد عن المباني واألشجار وأعمدة الطاقة ثم قم باالنبطاح
واالحتماء والتشبث حتى یتوقف الزلزال.

 في شارع مزدحم في المدینة- ابتعد عن األرصفة ألنك ستكون معرضاً لخطر
 أن یسقط علیك شيٌء ما من أحد المباني المجاورة. بل تحرك بسرعة إلى أحد

 المباني ثم قم باالنبطاح واالحتماء والتشبث.

 ۲-تدرب على االنخفاض، االحتماء
والتشبّث

الیوم

 إذا كنت غ� قادر عىل

 إالنخفاض، االحت
ء

 والتشبث، اعمل عىل

 أفضل ما كنك، وحاول

 العثور عىل وسيلة

 لح
ية رأسك والرقبة.

Tsunami 
safe 
zone

١ نحن جاھزون! نحن مارسنا االنخفاض واالحتماء و التشبث ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ نحن جاھزون! نحن االن نعلم اين يقع خط االمان من التسونامي ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

يف خطر تسونامي؟  

 تحرك برسعة اىل املناطق االمنة س�ا عىل االقدام او عىل

دراجة للمناطق االمنة او املرتفعة. التستخدم السيارة.

 تابع خطوط التسونامي الزرقاء و ارشادات االخالء يف

 منطقة الخطر حتى تصل اىل اقرب نقطة امان او اىل ما

 وراء خطوط التسونامي الزرقاء. تابع الس� حتى تعطي

مساحة لالخرين الذين يأتون من خلفك.

تواصل مع االخرين                                  

 التقي مع االخرين باملكان املتفق عليه من قبل قبل

 ان تصل اىل البيت. اخرب االخرين بأنك عىل مايرام عرب

 وسائل التواصل االجت
عي لو ¾كنت. ارسل رسائل

نصية بدل االتصال لتفادي االزدحام يف شبكة التواصل.

اجمع اطفالك                                        

 تأكد من ان الجميع يعرف ماهي الخطة وقت

 الطوارئ. ال تجعل نفسك عرضة للخطر بذهابك

 للمدرسة يف حÆ انك تعلم ان اطفالك يف مكان امن

    وتحت رعاية املدرسة. اذهب لÈ تلتقطهم يف وقت

امن الحقا.

اجعل بيتك امنا                                       

 قم بأغالق ص
م الغاز ملنع االنفجار املحتمل اذا

 سمعت او شممت ترسب للغاز. اطفئ مفتاح الكهربا

 لو انقطعت او اردت ان ترتك املنزل. لرÏا هناك تلف يف


 االسالك ولكنك Ñ تراها. اغلق ص
م املاء خاصة حين

 تفكر ان هناك تلف يف انابيب املياه. ترسيب املياه من

 املمكن ان يدمر بيتك.

املاء والنظافة  

 اغيل املاء العادي ملدة دقيقة قبل رشبه او اضف نصف

 ملعقة صغ�ة من سائل التبييض املنزيل اىل ٠١ لرتات

 من املاء و تركه ملدة ٠٣ دقيقة قبل الرشب.

 التقم باستخدام السيفون يف املرحاض، احفر حفرة يف

االرض للنفايات لو ¾كنت. ابقى نظيفا.

 تحقق من ج�انك                                           

 اعتني باالفراد الذين يعيشون وحدهم، املسنÆ او

 الذين عندهم محدودية يف الحركة من الج�ان او

 الذين يحتاجون مساعدة اضافية.

 ادعمو بعضكم البعض من خالل مشاركة املوارد و

الخرباة املتاحة لديكم.

اذهب اىل مركز الطوارئ املحيل  

اذا كنت بحاجة اىل املساعدة

اذا كنت تستطيع املساعدة Ïشاركتك املوارد واملهارات

لجمع وتبادل املعلومات حول ما حدث يف منطقتكم

 للتنسيق و االستجابة محليا و نقل املعلومات اىل مركز

الطوارئ يف مجلس البلدية.

  

استمع اىل الراديو للحصول عىل معلومات الطوارئ

www.wremo.nzاو زر موقع  

 التسونامي هو عبارة عن عدد من األمواج الكب�ة التي قد تصل بعد الزلزال ببضع

 ساعات, املوجة األوىل قد ال تكون األكرب. قم بإخالء املنزل والذهاب إىل منطقة آمنة

بعيداً عن خطوط التسونامي الزرقاء.

 تحدث إىل ج�انك وأخربهم كيف يذهبون إىل منطقة آمنة، البعض منهم قد يحتاج اىل

املساعدة.

 اكتشف ان كان املكان الذي تعيش فيه - تعمل فيه - تلعب فيه موجوداً يف منطقة

 تسونامي عرب املوقع:

  getprepared.nz/TsunamiZone
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 املوجة األوىل قد تصل يف خالل عرش دقائق

 فقط! لذلك لن يكون هناك وقت كاٍف

 للتحذير عرب صفارات االنذار. نحن نرسل

 فقط تحذيرات التسونامي التي تحصل يف

بلدان بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

 انتظر حتى یصبح
 كل شيء في مأمن

 قبل االقتراب
 من الساحل بعد

حدوث تسونامي.

 ۳-تعرف على منطقة خطر التسونامي
ان كنت قريباً من الساحل أثناء حدوث الزلزال وكان االهتزاز طويالً أو قوياً، أهرب!

أثناء حدوث زلزال، إنذار التسونامي الوحيد الذي ستحصل عليه هو الزلزال نفسه.

 مركز الطوارئ املدå يطمح لÈ يجني املنافع لصالح املجتمع.

 كذلك يسمى مركز الطوارئ املحيل Ïركز الدفاع املدå ولكننا

غ�نا االسم ليعكس اهدافنا بشكل افضل.

 بعد اي زلزال كب�، يجب عىل السكان املحليÆ االجت
ع يف

 مركز الطوارئ املحيل للتنسيق و االستجابة للمجتمع باستخدام

املهارات و املوارد املتاحة لديهم.

  اعرف اين يقع مركز الطوارئ املحيل يف منطقتك   

 من خالل موقعنا:

www.getprepared.org.nz/Hubs

 سوف تجد يف موقع الطوارئ املحيل مجموعة من الحاجات

   االساسية مثل وسائل الكتابة و الراديو للتواصل و كذلك خرائط

 و جوال ثناè للدفاع املدå يسمح بالتواصل مع مركز عمليات

 الطوارئ التابع للبلدية.

:getprepared.nzاثناء وجودك عىل موقع  

اتبع الرابط اعاله لÈ تتحرى من خدطة الطوارئ املحلية الخاصة Ïنطقتك

 انظر اىل الخريطة لÈ تعرف مناطق االخالء واين يقع خط التسونامي من منطقة

سكنك، عملك و نشاطك.

 تحقق من هذا املوقع الذي تحصل عىل معلومات موثوقة فيه.

www.wremo.nz 
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 ۱-سجل في البرنامج و
تابع ریمو

          منابع جیدة للتواصل و الحصول على المعلومات

   موقع ریمو للطوارئ 
 www.WREMO.nz تصفحوا

   صفحة الفیسبوك 
facebook.com/WREMOnz 

   صفحة تویتر ریمو 
WREMOinfo@ تصفحوا

   تصفحوا موقع البلدیة و مواقع التواصل االجتماعیة التابعة لھم  
 

   استمعوا الى رادیو نیوزیلندا و المحطات االذاعیة المحلیة

انقر عليها

دلیلك وقت الزلزال

 حمل الربنامج

 قم بتحميل تطبيق الطوارئ الخاص بالصليب األحمر النيوزيلندي. تأكد

 بأن إشعارات التطبيق تعمل، حتى تتمكن WREMO من تنبيهك يف حال

حدوث اي طارئ تهدد حياتكم.

 WREMO ستحذركم فقط عندما تكون سالمتكم يف خطر و كنكم يف

 اعداد التطبيقات ليصلكم ما تريدونه فقط ولكن تذكروا هذا التطبيق

 خاص Ïنطقة ولينغتون فقط، بالطبع التريدون ان يصلكم اشعار عن كل

 ريح تهب يف نيوزيلندا.

عندما يصلك التنبيه

 قم باتباع النصائح التي يقدمها لك التطبيق وشاركها عرب مواقع التواصل

االجت
عي أو عرب الرسائل النصية مع الناس الذين يهمهم األمر

٢٣٤٥٦٧٨نحن سجلنا يف موقع الطوارئنحن جاھزون!

 دليلك وقت

الزلزال

استعد االن و حمل التطبیق

شارك

دوراة االستعداد للطوارئ املجانية

 تعرف عىل كيفية مساعدة ارستك و مجتمعك

 املحيل لÈ تكون مستعدا لالستجابة و التعايف

 يف حال حدوث زلزال كب�. انك سوف تساعد

 مجتمعك لÈ يكون عىل علم، مستعد و يف حالة

 تواصل.
 سجل يف احدى دوراتنا:   

getprepared.nz/
Courses

 كنك أيضا أن تصبح متطوع يف رو   

ملساعدة مجتمعك لالستعداد والرد
getprepared.nz/

Volunteer

ورش استمرارية االعªل الحرة

 اذا كنت مدير موسسة تجارية او محلية فسوف

ترغب باالحتفاظ بها بعد اي تعطيل كب� اوصغ�

 زبائنك واملوظفÆ يعتمدون عليك. ورشتنا سوف

 تساعدك و موظفيك لÈ تتمكن من مواصلة

 العمل و اتخاذ القرارات الصائبة يف االوقات

الصعبة.

 سوف يجد املشاركون معرفة اساسيات التخطيط

 لالستمرار يف العمل لÈ يبدئون بخطة العمل

 الخاصة بهم. نحن نقدم ورشة االع
ل هذه ملدة

ساعتÆ يف كل انحاء ولينجتون.

   getprepared.nz/
Businesses :تصفح 

خطة االستجابة املجتمعية

 يساهم أشخاص مثلك للتخطيط يف منتدى خطة

 استجابة . تعرف عىل ما يجري من التخطيط

 وكيف كنك املساهمة يف ذلك. ان لديك معرفة

قيمة عن مجتمعك من شأنها ان تحدث فرق.

   Getprepared.org.nz/
ResponsePlan: تصفح 

Contact us 

              wremo@gw.govt.nz

                              04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

 عمل رائع! انك اتخذت الخطوة

االوىل ل² تكون ساملا.
منطقة ولينجتون منطقة رائعة للعيش ولكنها قليال عاصفة.

 نحن كث�ا ما نواجه الزالزل و العواصف و الفيضانات و

االنهيارات االرضية و نحن معرضون ايضا لخطر تسونامي.

 حاالت الطوارئ هذه تخلف اثار م
ثلة. سيكون من الصعب التنقل

او التواصل مع االحباب او ايجاد الحاجيات الالزمة.

 لقد اوجزنا االشياء التي كنك القيام بها لÈ تساعد ارستك و

 مجتمعك يف االوقات الصعبة و بعد حدوث زلزال كب� لÈ تكونوا

بأمان و اقىص قدر ممكن من اللراحة.

  عن طريق املشاركة يف التنبيهات كنت قد اكملت للتو خطوتك االوىل!

 انتقل اىل املراحل االخرى و انظر ما كن ان تقوم به اليوم، هذه

 اليلة، خالل عطلة نهاية االسبوع و االسبوعÆ املقبلÆ حتى يتم اعداد

 منزلك. بالتأكيد كل خطوة تستحق الجهد و اذا كان لديك اي اسئلة

الرجاء التواصل معنا.

 من فريق رو (مكتب إدارة الطوارئ منطقة

ويلينغتون)

Arabic edition

حان الوقت االن

٢



بعد الزلزال:

 حدد موقع مركز الطوارئ

املحيل يف منطقتك

  نحن نعرف اين يقع مركز

 الطوارئ املحيل و كيف �كننا

مساعدة املجتمع املحيل.

نحن مستعدون!

 یقول الخبراء الدولیون أن التدرب على االنخفاض، االحتماء و التشبّث أثناء
الزلزال یقلل من احتمال تعرضك لإلصابة.

 معظم اإلصابات أثناء الزالزل تحصل بسبب األثاث والزخارف وقطع البناء (
 كحجارة أسقف البیوت)، ھذه األشیاء تسبب خطراً أكثر من تھدم المبنى نفسھ

أثناء حدوث الزلزال:
 داخل المنزل- ابقى في الداخل حتى یتوقف الزلزال عن االھتزاز ویكون

الوضع آمناً للخروج. غادر بحذر وانتبھ من األشیاء المتساقطة!

 في المباني العالیة- كما ھو موجود فوق, ال تستعجل بالخروج من المبنى حتى
وإن سمعت أجھزة إنذارات الحریق تعمل.

 في الخارج- ابتعد عن المباني واألشجار وأعمدة الطاقة ثم قم باالنبطاح
واالحتماء والتشبث حتى یتوقف الزلزال.

 في شارع مزدحم في المدینة- ابتعد عن األرصفة ألنك ستكون معرضاً لخطر
 أن یسقط علیك شيٌء ما من أحد المباني المجاورة. بل تحرك بسرعة إلى أحد

 المباني ثم قم باالنبطاح واالحتماء والتشبث.

 ۲-تدرب على االنخفاض، االحتماء
والتشبّث

الیوم

 إذا كنت غ� قادر عىل

 إالنخفاض، االحت
ء

 والتشبث، اعمل عىل

 أفضل ما كنك، وحاول

 العثور عىل وسيلة

 لح
ية رأسك والرقبة.

Tsunami 
safe 
zone

١ نحن جاھزون! نحن مارسنا االنخفاض واالحتماء و التشبث ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ نحن جاھزون! نحن االن نعلم اين يقع خط االمان من التسونامي ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

يف خطر تسونامي؟  

 تحرك برسعة اىل املناطق االمنة س�ا عىل االقدام او عىل

دراجة للمناطق االمنة او املرتفعة. التستخدم السيارة.

 تابع خطوط التسونامي الزرقاء و ارشادات االخالء يف

 منطقة الخطر حتى تصل اىل اقرب نقطة امان او اىل ما

 وراء خطوط التسونامي الزرقاء. تابع الس� حتى تعطي

مساحة لالخرين الذين يأتون من خلفك.

تواصل مع االخرين                                  

 التقي مع االخرين باملكان املتفق عليه من قبل قبل

 ان تصل اىل البيت. اخرب االخرين بأنك عىل مايرام عرب

 وسائل التواصل االجت
عي لو ¾كنت. ارسل رسائل

نصية بدل االتصال لتفادي االزدحام يف شبكة التواصل.

اجمع اطفالك                                        

 تأكد من ان الجميع يعرف ماهي الخطة وقت

 الطوارئ. ال تجعل نفسك عرضة للخطر بذهابك

 للمدرسة يف حÆ انك تعلم ان اطفالك يف مكان امن

    وتحت رعاية املدرسة. اذهب لÈ تلتقطهم يف وقت

امن الحقا.

اجعل بيتك امنا                                       

 قم بأغالق ص
م الغاز ملنع االنفجار املحتمل اذا

 سمعت او شممت ترسب للغاز. اطفئ مفتاح الكهربا

 لو انقطعت او اردت ان ترتك املنزل. لرÏا هناك تلف يف


 االسالك ولكنك Ñ تراها. اغلق ص
م املاء خاصة حين

 تفكر ان هناك تلف يف انابيب املياه. ترسيب املياه من

 املمكن ان يدمر بيتك.

املاء والنظافة  

 اغيل املاء العادي ملدة دقيقة قبل رشبه او اضف نصف

 ملعقة صغ�ة من سائل التبييض املنزيل اىل ٠١ لرتات

 من املاء و تركه ملدة ٠٣ دقيقة قبل الرشب.

 التقم باستخدام السيفون يف املرحاض، احفر حفرة يف

االرض للنفايات لو ¾كنت. ابقى نظيفا.

 تحقق من ج�انك                                           

 اعتني باالفراد الذين يعيشون وحدهم، املسنÆ او

 الذين عندهم محدودية يف الحركة من الج�ان او

 الذين يحتاجون مساعدة اضافية.

 ادعمو بعضكم البعض من خالل مشاركة املوارد و

الخرباة املتاحة لديكم.

اذهب اىل مركز الطوارئ املحيل  

اذا كنت بحاجة اىل املساعدة

اذا كنت تستطيع املساعدة Ïشاركتك املوارد واملهارات

لجمع وتبادل املعلومات حول ما حدث يف منطقتكم

 للتنسيق و االستجابة محليا و نقل املعلومات اىل مركز

الطوارئ يف مجلس البلدية.

  

استمع اىل الراديو للحصول عىل معلومات الطوارئ

www.wremo.nzاو زر موقع  

 التسونامي هو عبارة عن عدد من األمواج الكب�ة التي قد تصل بعد الزلزال ببضع

 ساعات, املوجة األوىل قد ال تكون األكرب. قم بإخالء املنزل والذهاب إىل منطقة آمنة

بعيداً عن خطوط التسونامي الزرقاء.

 تحدث إىل ج�انك وأخربهم كيف يذهبون إىل منطقة آمنة، البعض منهم قد يحتاج اىل

املساعدة.

 اكتشف ان كان املكان الذي تعيش فيه - تعمل فيه - تلعب فيه موجوداً يف منطقة

 تسونامي عرب املوقع:

  getprepared.nz/TsunamiZone
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 املوجة األوىل قد تصل يف خالل عرش دقائق

 فقط! لذلك لن يكون هناك وقت كاٍف

 للتحذير عرب صفارات االنذار. نحن نرسل

 فقط تحذيرات التسونامي التي تحصل يف

بلدان بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

 انتظر حتى یصبح
 كل شيء في مأمن

 قبل االقتراب
 من الساحل بعد

حدوث تسونامي.

 ۳-تعرف على منطقة خطر التسونامي
ان كنت قريباً من الساحل أثناء حدوث الزلزال وكان االهتزاز طويالً أو قوياً، أهرب!

أثناء حدوث زلزال، إنذار التسونامي الوحيد الذي ستحصل عليه هو الزلزال نفسه.

 مركز الطوارئ املدå يطمح لÈ يجني املنافع لصالح املجتمع.

 كذلك يسمى مركز الطوارئ املحيل Ïركز الدفاع املدå ولكننا

غ�نا االسم ليعكس اهدافنا بشكل افضل.

 بعد اي زلزال كب�، يجب عىل السكان املحليÆ االجت
ع يف

 مركز الطوارئ املحيل للتنسيق و االستجابة للمجتمع باستخدام

املهارات و املوارد املتاحة لديهم.

  اعرف اين يقع مركز الطوارئ املحيل يف منطقتك   

 من خالل موقعنا:

www.getprepared.org.nz/Hubs

 سوف تجد يف موقع الطوارئ املحيل مجموعة من الحاجات

   االساسية مثل وسائل الكتابة و الراديو للتواصل و كذلك خرائط

 و جوال ثناè للدفاع املدå يسمح بالتواصل مع مركز عمليات

 الطوارئ التابع للبلدية.

:getprepared.nzاثناء وجودك عىل موقع  

اتبع الرابط اعاله لÈ تتحرى من خدطة الطوارئ املحلية الخاصة Ïنطقتك

 انظر اىل الخريطة لÈ تعرف مناطق االخالء واين يقع خط التسونامي من منطقة

سكنك، عملك و نشاطك.

 تحقق من هذا املوقع الذي تحصل عىل معلومات موثوقة فيه.

www.wremo.nz 
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 ۱-سجل في البرنامج و
تابع ریمو

          منابع جیدة للتواصل و الحصول على المعلومات

   موقع ریمو للطوارئ 
 www.WREMO.nz تصفحوا

   صفحة الفیسبوك 
facebook.com/WREMOnz 

   صفحة تویتر ریمو 
WREMOinfo@ تصفحوا

   تصفحوا موقع البلدیة و مواقع التواصل االجتماعیة التابعة لھم  
 

   استمعوا الى رادیو نیوزیلندا و المحطات االذاعیة المحلیة

انقر عليها

دلیلك وقت الزلزال

 حمل الربنامج

 قم بتحميل تطبيق الطوارئ الخاص بالصليب األحمر النيوزيلندي. تأكد

 بأن إشعارات التطبيق تعمل، حتى تتمكن WREMO من تنبيهك يف حال

حدوث اي طارئ تهدد حياتكم.

 WREMO ستحذركم فقط عندما تكون سالمتكم يف خطر و كنكم يف

 اعداد التطبيقات ليصلكم ما تريدونه فقط ولكن تذكروا هذا التطبيق

 خاص Ïنطقة ولينغتون فقط، بالطبع التريدون ان يصلكم اشعار عن كل

 ريح تهب يف نيوزيلندا.

عندما يصلك التنبيه

 قم باتباع النصائح التي يقدمها لك التطبيق وشاركها عرب مواقع التواصل

االجت
عي أو عرب الرسائل النصية مع الناس الذين يهمهم األمر

٢٣٤٥٦٧٨نحن سجلنا يف موقع الطوارئنحن جاھزون!

 دليلك وقت

الزلزال

استعد االن و حمل التطبیق

شارك

دوراة االستعداد للطوارئ املجانية

 تعرف عىل كيفية مساعدة ارستك و مجتمعك

 املحيل لÈ تكون مستعدا لالستجابة و التعايف

 يف حال حدوث زلزال كب�. انك سوف تساعد

 مجتمعك لÈ يكون عىل علم، مستعد و يف حالة

 تواصل.
 سجل يف احدى دوراتنا:   

getprepared.nz/
Courses

 كنك أيضا أن تصبح متطوع يف رو   

ملساعدة مجتمعك لالستعداد والرد
getprepared.nz/

Volunteer
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ل هذه ملدة
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 حدد موقع مركز الطوارئ

املحيل يف منطقتك

  نحن نعرف اين يقع مركز

 الطوارئ املحيل و كيف �كننا

مساعدة املجتمع املحيل.

نحن مستعدون!
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الوضع آمناً للخروج. غادر بحذر وانتبھ من األشیاء المتساقطة!

 في المباني العالیة- كما ھو موجود فوق, ال تستعجل بالخروج من المبنى حتى
وإن سمعت أجھزة إنذارات الحریق تعمل.

 في الخارج- ابتعد عن المباني واألشجار وأعمدة الطاقة ثم قم باالنبطاح
واالحتماء والتشبث حتى یتوقف الزلزال.

 في شارع مزدحم في المدینة- ابتعد عن األرصفة ألنك ستكون معرضاً لخطر
 أن یسقط علیك شيٌء ما من أحد المباني المجاورة. بل تحرك بسرعة إلى أحد

 المباني ثم قم باالنبطاح واالحتماء والتشبث.

 ۲-تدرب على االنخفاض، االحتماء
والتشبّث

الیوم
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 تحرك برسعة اىل املناطق االمنة س�ا عىل االقدام او عىل

دراجة للمناطق االمنة او املرتفعة. التستخدم السيارة.
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 التقي مع االخرين باملكان املتفق عليه من قبل قبل

 ان تصل اىل البيت. اخرب االخرين بأنك عىل مايرام عرب

 وسائل التواصل االجت
عي لو ¾كنت. ارسل رسائل

نصية بدل االتصال لتفادي االزدحام يف شبكة التواصل.

اجمع اطفالك                                        

 تأكد من ان الجميع يعرف ماهي الخطة وقت

 الطوارئ. ال تجعل نفسك عرضة للخطر بذهابك

 للمدرسة يف حÆ انك تعلم ان اطفالك يف مكان امن

    وتحت رعاية املدرسة. اذهب لÈ تلتقطهم يف وقت

امن الحقا.

اجعل بيتك امنا                                       

 قم بأغالق ص
م الغاز ملنع االنفجار املحتمل اذا

 سمعت او شممت ترسب للغاز. اطفئ مفتاح الكهربا

 لو انقطعت او اردت ان ترتك املنزل. لرÏا هناك تلف يف


 االسالك ولكنك Ñ تراها. اغلق ص
م املاء خاصة حين

 تفكر ان هناك تلف يف انابيب املياه. ترسيب املياه من

 املمكن ان يدمر بيتك.

املاء والنظافة  

 اغيل املاء العادي ملدة دقيقة قبل رشبه او اضف نصف

 ملعقة صغ�ة من سائل التبييض املنزيل اىل ٠١ لرتات

 من املاء و تركه ملدة ٠٣ دقيقة قبل الرشب.

 التقم باستخدام السيفون يف املرحاض، احفر حفرة يف

االرض للنفايات لو ¾كنت. ابقى نظيفا.

 تحقق من ج�انك                                           

 اعتني باالفراد الذين يعيشون وحدهم، املسنÆ او

 الذين عندهم محدودية يف الحركة من الج�ان او

 الذين يحتاجون مساعدة اضافية.

 ادعمو بعضكم البعض من خالل مشاركة املوارد و

الخرباة املتاحة لديكم.

اذهب اىل مركز الطوارئ املحيل  

اذا كنت بحاجة اىل املساعدة

اذا كنت تستطيع املساعدة Ïشاركتك املوارد واملهارات

لجمع وتبادل املعلومات حول ما حدث يف منطقتكم

 للتنسيق و االستجابة محليا و نقل املعلومات اىل مركز

الطوارئ يف مجلس البلدية.

  

استمع اىل الراديو للحصول عىل معلومات الطوارئ

www.wremo.nzاو زر موقع  

 التسونامي هو عبارة عن عدد من األمواج الكب�ة التي قد تصل بعد الزلزال ببضع

 ساعات, املوجة األوىل قد ال تكون األكرب. قم بإخالء املنزل والذهاب إىل منطقة آمنة

بعيداً عن خطوط التسونامي الزرقاء.

 تحدث إىل ج�انك وأخربهم كيف يذهبون إىل منطقة آمنة، البعض منهم قد يحتاج اىل

املساعدة.

 اكتشف ان كان املكان الذي تعيش فيه - تعمل فيه - تلعب فيه موجوداً يف منطقة

 تسونامي عرب املوقع:

  getprepared.nz/TsunamiZone
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 املوجة األوىل قد تصل يف خالل عرش دقائق

 فقط! لذلك لن يكون هناك وقت كاٍف

 للتحذير عرب صفارات االنذار. نحن نرسل

 فقط تحذيرات التسونامي التي تحصل يف

بلدان بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

 انتظر حتى یصبح
 كل شيء في مأمن

 قبل االقتراب
 من الساحل بعد

حدوث تسونامي.

 ۳-تعرف على منطقة خطر التسونامي
ان كنت قريباً من الساحل أثناء حدوث الزلزال وكان االهتزاز طويالً أو قوياً، أهرب!

أثناء حدوث زلزال، إنذار التسونامي الوحيد الذي ستحصل عليه هو الزلزال نفسه.

 مركز الطوارئ املدå يطمح لÈ يجني املنافع لصالح املجتمع.

 كذلك يسمى مركز الطوارئ املحيل Ïركز الدفاع املدå ولكننا

غ�نا االسم ليعكس اهدافنا بشكل افضل.

 بعد اي زلزال كب�، يجب عىل السكان املحليÆ االجت
ع يف

 مركز الطوارئ املحيل للتنسيق و االستجابة للمجتمع باستخدام

املهارات و املوارد املتاحة لديهم.

  اعرف اين يقع مركز الطوارئ املحيل يف منطقتك   

 من خالل موقعنا:

www.getprepared.org.nz/Hubs

 سوف تجد يف موقع الطوارئ املحيل مجموعة من الحاجات

   االساسية مثل وسائل الكتابة و الراديو للتواصل و كذلك خرائط

 و جوال ثناè للدفاع املدå يسمح بالتواصل مع مركز عمليات

 الطوارئ التابع للبلدية.

:getprepared.nzاثناء وجودك عىل موقع  

اتبع الرابط اعاله لÈ تتحرى من خدطة الطوارئ املحلية الخاصة Ïنطقتك

 انظر اىل الخريطة لÈ تعرف مناطق االخالء واين يقع خط التسونامي من منطقة

سكنك، عملك و نشاطك.

 تحقق من هذا املوقع الذي تحصل عىل معلومات موثوقة فيه.

www.wremo.nz 

١

٢

٣ 

 ۱-سجل في البرنامج و
تابع ریمو

          منابع جیدة للتواصل و الحصول على المعلومات

   موقع ریمو للطوارئ 
 www.WREMO.nz تصفحوا

   صفحة الفیسبوك 
facebook.com/WREMOnz 

   صفحة تویتر ریمو 
WREMOinfo@ تصفحوا

   تصفحوا موقع البلدیة و مواقع التواصل االجتماعیة التابعة لھم  
 

   استمعوا الى رادیو نیوزیلندا و المحطات االذاعیة المحلیة

انقر عليها

دلیلك وقت الزلزال

 حمل الربنامج

 قم بتحميل تطبيق الطوارئ الخاص بالصليب األحمر النيوزيلندي. تأكد

 بأن إشعارات التطبيق تعمل، حتى تتمكن WREMO من تنبيهك يف حال

حدوث اي طارئ تهدد حياتكم.

 WREMO ستحذركم فقط عندما تكون سالمتكم يف خطر و كنكم يف

 اعداد التطبيقات ليصلكم ما تريدونه فقط ولكن تذكروا هذا التطبيق

 خاص Ïنطقة ولينغتون فقط، بالطبع التريدون ان يصلكم اشعار عن كل

 ريح تهب يف نيوزيلندا.

عندما يصلك التنبيه

 قم باتباع النصائح التي يقدمها لك التطبيق وشاركها عرب مواقع التواصل

االجت
عي أو عرب الرسائل النصية مع الناس الذين يهمهم األمر

٢٣٤٥٦٧٨نحن سجلنا يف موقع الطوارئنحن جاھزون!

 دليلك وقت

الزلزال

استعد االن و حمل التطبیق

شارك

دوراة االستعداد للطوارئ املجانية

 تعرف عىل كيفية مساعدة ارستك و مجتمعك

 املحيل لÈ تكون مستعدا لالستجابة و التعايف

 يف حال حدوث زلزال كب�. انك سوف تساعد

 مجتمعك لÈ يكون عىل علم، مستعد و يف حالة

 تواصل.
 سجل يف احدى دوراتنا:   

getprepared.nz/
Courses

 كنك أيضا أن تصبح متطوع يف رو   

ملساعدة مجتمعك لالستعداد والرد
getprepared.nz/

Volunteer

ورش استمرارية االعªل الحرة

 اذا كنت مدير موسسة تجارية او محلية فسوف

ترغب باالحتفاظ بها بعد اي تعطيل كب� اوصغ�

 زبائنك واملوظفÆ يعتمدون عليك. ورشتنا سوف

 تساعدك و موظفيك لÈ تتمكن من مواصلة

 العمل و اتخاذ القرارات الصائبة يف االوقات

الصعبة.

 سوف يجد املشاركون معرفة اساسيات التخطيط

 لالستمرار يف العمل لÈ يبدئون بخطة العمل

 الخاصة بهم. نحن نقدم ورشة االع
ل هذه ملدة

ساعتÆ يف كل انحاء ولينجتون.

   getprepared.nz/
Businesses :تصفح 

خطة االستجابة املجتمعية

 يساهم أشخاص مثلك للتخطيط يف منتدى خطة

 استجابة . تعرف عىل ما يجري من التخطيط

 وكيف كنك املساهمة يف ذلك. ان لديك معرفة

قيمة عن مجتمعك من شأنها ان تحدث فرق.

   Getprepared.org.nz/
ResponsePlan: تصفح 

Contact us 

              wremo@gw.govt.nz

                              04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

 عمل رائع! انك اتخذت الخطوة

االوىل ل² تكون ساملا.
منطقة ولينجتون منطقة رائعة للعيش ولكنها قليال عاصفة.

 نحن كث�ا ما نواجه الزالزل و العواصف و الفيضانات و

االنهيارات االرضية و نحن معرضون ايضا لخطر تسونامي.

 حاالت الطوارئ هذه تخلف اثار م
ثلة. سيكون من الصعب التنقل

او التواصل مع االحباب او ايجاد الحاجيات الالزمة.

 لقد اوجزنا االشياء التي كنك القيام بها لÈ تساعد ارستك و

 مجتمعك يف االوقات الصعبة و بعد حدوث زلزال كب� لÈ تكونوا

بأمان و اقىص قدر ممكن من اللراحة.

  عن طريق املشاركة يف التنبيهات كنت قد اكملت للتو خطوتك االوىل!

 انتقل اىل املراحل االخرى و انظر ما كن ان تقوم به اليوم، هذه

 اليلة، خالل عطلة نهاية االسبوع و االسبوعÆ املقبلÆ حتى يتم اعداد

 منزلك. بالتأكيد كل خطوة تستحق الجهد و اذا كان لديك اي اسئلة

الرجاء التواصل معنا.

 من فريق رو (مكتب إدارة الطوارئ منطقة

ويلينغتون)

Arabic edition

حان الوقت االن

٢



بعد الزلزال:

 حدد موقع مركز الطوارئ

املحيل يف منطقتك

  نحن نعرف اين يقع مركز

 الطوارئ املحيل و كيف �كننا

مساعدة املجتمع املحيل.

نحن مستعدون!

 یقول الخبراء الدولیون أن التدرب على االنخفاض، االحتماء و التشبّث أثناء
الزلزال یقلل من احتمال تعرضك لإلصابة.

 معظم اإلصابات أثناء الزالزل تحصل بسبب األثاث والزخارف وقطع البناء (
 كحجارة أسقف البیوت)، ھذه األشیاء تسبب خطراً أكثر من تھدم المبنى نفسھ

أثناء حدوث الزلزال:
 داخل المنزل- ابقى في الداخل حتى یتوقف الزلزال عن االھتزاز ویكون

الوضع آمناً للخروج. غادر بحذر وانتبھ من األشیاء المتساقطة!

 في المباني العالیة- كما ھو موجود فوق, ال تستعجل بالخروج من المبنى حتى
وإن سمعت أجھزة إنذارات الحریق تعمل.

 في الخارج- ابتعد عن المباني واألشجار وأعمدة الطاقة ثم قم باالنبطاح
واالحتماء والتشبث حتى یتوقف الزلزال.

 في شارع مزدحم في المدینة- ابتعد عن األرصفة ألنك ستكون معرضاً لخطر
 أن یسقط علیك شيٌء ما من أحد المباني المجاورة. بل تحرك بسرعة إلى أحد

 المباني ثم قم باالنبطاح واالحتماء والتشبث.

 ۲-تدرب على االنخفاض، االحتماء
والتشبّث

الیوم

 إذا كنت غ� قادر عىل

 إالنخفاض، االحت
ء

 والتشبث، اعمل عىل

 أفضل ما كنك، وحاول

 العثور عىل وسيلة

 لح
ية رأسك والرقبة.

Tsunami 
safe 
zone

١ نحن جاھزون! نحن مارسنا االنخفاض واالحتماء و التشبث ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ نحن جاھزون! نحن االن نعلم اين يقع خط االمان من التسونامي ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

يف خطر تسونامي؟  

 تحرك برسعة اىل املناطق االمنة س�ا عىل االقدام او عىل

دراجة للمناطق االمنة او املرتفعة. التستخدم السيارة.

 تابع خطوط التسونامي الزرقاء و ارشادات االخالء يف

 منطقة الخطر حتى تصل اىل اقرب نقطة امان او اىل ما

 وراء خطوط التسونامي الزرقاء. تابع الس� حتى تعطي

مساحة لالخرين الذين يأتون من خلفك.

تواصل مع االخرين                                  

 التقي مع االخرين باملكان املتفق عليه من قبل قبل

 ان تصل اىل البيت. اخرب االخرين بأنك عىل مايرام عرب

 وسائل التواصل االجت
عي لو ¾كنت. ارسل رسائل

نصية بدل االتصال لتفادي االزدحام يف شبكة التواصل.

اجمع اطفالك                                        

 تأكد من ان الجميع يعرف ماهي الخطة وقت

 الطوارئ. ال تجعل نفسك عرضة للخطر بذهابك

 للمدرسة يف حÆ انك تعلم ان اطفالك يف مكان امن

    وتحت رعاية املدرسة. اذهب لÈ تلتقطهم يف وقت

امن الحقا.

اجعل بيتك امنا                                       

 قم بأغالق ص
م الغاز ملنع االنفجار املحتمل اذا

 سمعت او شممت ترسب للغاز. اطفئ مفتاح الكهربا

 لو انقطعت او اردت ان ترتك املنزل. لرÏا هناك تلف يف


 االسالك ولكنك Ñ تراها. اغلق ص
م املاء خاصة حين

 تفكر ان هناك تلف يف انابيب املياه. ترسيب املياه من

 املمكن ان يدمر بيتك.

املاء والنظافة  

 اغيل املاء العادي ملدة دقيقة قبل رشبه او اضف نصف

 ملعقة صغ�ة من سائل التبييض املنزيل اىل ٠١ لرتات

 من املاء و تركه ملدة ٠٣ دقيقة قبل الرشب.

 التقم باستخدام السيفون يف املرحاض، احفر حفرة يف

االرض للنفايات لو ¾كنت. ابقى نظيفا.

 تحقق من ج�انك                                           

 اعتني باالفراد الذين يعيشون وحدهم، املسنÆ او

 الذين عندهم محدودية يف الحركة من الج�ان او

 الذين يحتاجون مساعدة اضافية.

 ادعمو بعضكم البعض من خالل مشاركة املوارد و

الخرباة املتاحة لديكم.

اذهب اىل مركز الطوارئ املحيل  

اذا كنت بحاجة اىل املساعدة

اذا كنت تستطيع املساعدة Ïشاركتك املوارد واملهارات

لجمع وتبادل املعلومات حول ما حدث يف منطقتكم

 للتنسيق و االستجابة محليا و نقل املعلومات اىل مركز

الطوارئ يف مجلس البلدية.

  

استمع اىل الراديو للحصول عىل معلومات الطوارئ

www.wremo.nzاو زر موقع  

 التسونامي هو عبارة عن عدد من األمواج الكب�ة التي قد تصل بعد الزلزال ببضع

 ساعات, املوجة األوىل قد ال تكون األكرب. قم بإخالء املنزل والذهاب إىل منطقة آمنة

بعيداً عن خطوط التسونامي الزرقاء.

 تحدث إىل ج�انك وأخربهم كيف يذهبون إىل منطقة آمنة، البعض منهم قد يحتاج اىل

املساعدة.

 اكتشف ان كان املكان الذي تعيش فيه - تعمل فيه - تلعب فيه موجوداً يف منطقة

 تسونامي عرب املوقع:

  getprepared.nz/TsunamiZone
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 املوجة األوىل قد تصل يف خالل عرش دقائق

 فقط! لذلك لن يكون هناك وقت كاٍف

 للتحذير عرب صفارات االنذار. نحن نرسل

 فقط تحذيرات التسونامي التي تحصل يف

بلدان بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

 انتظر حتى یصبح
 كل شيء في مأمن

 قبل االقتراب
 من الساحل بعد

حدوث تسونامي.

 ۳-تعرف على منطقة خطر التسونامي
ان كنت قريباً من الساحل أثناء حدوث الزلزال وكان االهتزاز طويالً أو قوياً، أهرب!

أثناء حدوث زلزال، إنذار التسونامي الوحيد الذي ستحصل عليه هو الزلزال نفسه.

 مركز الطوارئ املدå يطمح لÈ يجني املنافع لصالح املجتمع.

 كذلك يسمى مركز الطوارئ املحيل Ïركز الدفاع املدå ولكننا

غ�نا االسم ليعكس اهدافنا بشكل افضل.

 بعد اي زلزال كب�، يجب عىل السكان املحليÆ االجت
ع يف

 مركز الطوارئ املحيل للتنسيق و االستجابة للمجتمع باستخدام

املهارات و املوارد املتاحة لديهم.

  اعرف اين يقع مركز الطوارئ املحيل يف منطقتك   

 من خالل موقعنا:

www.getprepared.org.nz/Hubs

 سوف تجد يف موقع الطوارئ املحيل مجموعة من الحاجات

   االساسية مثل وسائل الكتابة و الراديو للتواصل و كذلك خرائط

 و جوال ثناè للدفاع املدå يسمح بالتواصل مع مركز عمليات

 الطوارئ التابع للبلدية.

:getprepared.nzاثناء وجودك عىل موقع  

اتبع الرابط اعاله لÈ تتحرى من خدطة الطوارئ املحلية الخاصة Ïنطقتك

 انظر اىل الخريطة لÈ تعرف مناطق االخالء واين يقع خط التسونامي من منطقة

سكنك، عملك و نشاطك.

 تحقق من هذا املوقع الذي تحصل عىل معلومات موثوقة فيه.

www.wremo.nz 
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 ۱-سجل في البرنامج و
تابع ریمو

          منابع جیدة للتواصل و الحصول على المعلومات

   موقع ریمو للطوارئ 
 www.WREMO.nz تصفحوا

   صفحة الفیسبوك 
facebook.com/WREMOnz 

   صفحة تویتر ریمو 
WREMOinfo@ تصفحوا

   تصفحوا موقع البلدیة و مواقع التواصل االجتماعیة التابعة لھم  
 

   استمعوا الى رادیو نیوزیلندا و المحطات االذاعیة المحلیة

انقر عليها

دلیلك وقت الزلزال

 حمل الربنامج

 قم بتحميل تطبيق الطوارئ الخاص بالصليب األحمر النيوزيلندي. تأكد

 بأن إشعارات التطبيق تعمل، حتى تتمكن WREMO من تنبيهك يف حال

حدوث اي طارئ تهدد حياتكم.

 WREMO ستحذركم فقط عندما تكون سالمتكم يف خطر و كنكم يف

 اعداد التطبيقات ليصلكم ما تريدونه فقط ولكن تذكروا هذا التطبيق

 خاص Ïنطقة ولينغتون فقط، بالطبع التريدون ان يصلكم اشعار عن كل

 ريح تهب يف نيوزيلندا.

عندما يصلك التنبيه

 قم باتباع النصائح التي يقدمها لك التطبيق وشاركها عرب مواقع التواصل

االجت
عي أو عرب الرسائل النصية مع الناس الذين يهمهم األمر

٢٣٤٥٦٧٨نحن سجلنا يف موقع الطوارئنحن جاھزون!

 دليلك وقت

الزلزال

استعد االن و حمل التطبیق

شارك

دوراة االستعداد للطوارئ املجانية

 تعرف عىل كيفية مساعدة ارستك و مجتمعك

 املحيل لÈ تكون مستعدا لالستجابة و التعايف

 يف حال حدوث زلزال كب�. انك سوف تساعد

 مجتمعك لÈ يكون عىل علم، مستعد و يف حالة

 تواصل.
 سجل يف احدى دوراتنا:   

getprepared.nz/
Courses

 كنك أيضا أن تصبح متطوع يف رو   

ملساعدة مجتمعك لالستعداد والرد
getprepared.nz/

Volunteer

ورش استمرارية االعªل الحرة

 اذا كنت مدير موسسة تجارية او محلية فسوف

ترغب باالحتفاظ بها بعد اي تعطيل كب� اوصغ�

 زبائنك واملوظفÆ يعتمدون عليك. ورشتنا سوف

 تساعدك و موظفيك لÈ تتمكن من مواصلة

 العمل و اتخاذ القرارات الصائبة يف االوقات

الصعبة.

 سوف يجد املشاركون معرفة اساسيات التخطيط

 لالستمرار يف العمل لÈ يبدئون بخطة العمل

 الخاصة بهم. نحن نقدم ورشة االع
ل هذه ملدة

ساعتÆ يف كل انحاء ولينجتون.

   getprepared.nz/
Businesses :تصفح 

خطة االستجابة املجتمعية

 يساهم أشخاص مثلك للتخطيط يف منتدى خطة

 استجابة . تعرف عىل ما يجري من التخطيط

 وكيف كنك املساهمة يف ذلك. ان لديك معرفة

قيمة عن مجتمعك من شأنها ان تحدث فرق.

   Getprepared.org.nz/
ResponsePlan: تصفح 

Contact us 

              wremo@gw.govt.nz

                              04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

 عمل رائع! انك اتخذت الخطوة

االوىل ل² تكون ساملا.
منطقة ولينجتون منطقة رائعة للعيش ولكنها قليال عاصفة.

 نحن كث�ا ما نواجه الزالزل و العواصف و الفيضانات و

االنهيارات االرضية و نحن معرضون ايضا لخطر تسونامي.

 حاالت الطوارئ هذه تخلف اثار م
ثلة. سيكون من الصعب التنقل

او التواصل مع االحباب او ايجاد الحاجيات الالزمة.

 لقد اوجزنا االشياء التي كنك القيام بها لÈ تساعد ارستك و

 مجتمعك يف االوقات الصعبة و بعد حدوث زلزال كب� لÈ تكونوا

بأمان و اقىص قدر ممكن من اللراحة.

  عن طريق املشاركة يف التنبيهات كنت قد اكملت للتو خطوتك االوىل!

 انتقل اىل املراحل االخرى و انظر ما كن ان تقوم به اليوم، هذه

 اليلة، خالل عطلة نهاية االسبوع و االسبوعÆ املقبلÆ حتى يتم اعداد

 منزلك. بالتأكيد كل خطوة تستحق الجهد و اذا كان لديك اي اسئلة

الرجاء التواصل معنا.

 من فريق رو (مكتب إدارة الطوارئ منطقة

ويلينغتون)

Arabic edition

حان الوقت االن

٢



نحن عىل استعداد!

اين يلتقي افراد البيت:

معظم الناس يتم انقاذهم يف حاالت الطوارئ ومساعدتهم بواسطة اناس آخرين. ج¶انك لديهم األولوية لدعمك.

لو كنت غ� قادر عىل جلب خزان ماء.. عليك بشكل أو بآخر أن تخزن بعضاً من املاء عىل األقل!

 استخدم زجاجات (قناå) املاء البالستيكية كب�ة الحجم, ال تستخدم علب الحليب القدة,

ألن كميات الحليب الصغ�ة املتبقية ستختلط باملاء.

امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها باحكام.

الرجاء اغالق القناå بأحكام و تخزينها يف مكان بارد مظلم.

 حافظ عىل نقاوة املياه باستبدالها كل ١٢ شهرا.

 -أمن أسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب.

 امن عىل
حامالت املنزل

املاء

 ٦-قم بتخزين املياه

 بعد حدوث زلزال ضخم, لن يكون Ïقدوركم الحصول عىل املاء عرب الصناب�, لذلك ستحتاجون إىل كمية

 من املاء للطوارئ. كل
 كانت الكمية أكرب كان هذا أفضل، سوف تحتاجون إىل تخزين كميات من املاء

تكفي لجميع أفراد األرسة ملدة أسبوع.

ألليلة عطلة نهاية االسبوع االسبوع القادم

 زوج من االحذية املناسبةللميش، سرتة،

 قليال من املاء و الطعام بداية جيدة

الكهرباء

حقيبة الطوارئ

املرافق املنزلية

املرافق املنزلية املترضرة قد تكون خطرة وقد ¾نعك من البقاء يف منزلك.

 اكتشف مكان ص
م الغاز الرئييس (إن كان لديك غاز), مكان مفتاح الكهرباء

 الرئييس, ومكان مصدر املاء, وتعلم كيف تقوم بإغالقهم. قم بوضع عالمات عليهم

حتى تكون قادراً عىل إيجادهم برسعة أكرب.

 متوسط استهالك املياه للشخص الواحد

١٥٤٠ لرت من املاء يف االسبوع

الغاز

 اشرتي خزان للمياه بسعة ٢٠٠ لرت (أو أك÷ إن استطعت) يف نهاية هذا األسبوع!

 حتى يكون لديك ماء كاٍف لحاالت الطوارئ, خزانات املياه ليست مرتفعة التكلفة

وكنك وضعها يف املنزل بنفسك, ك
 كنك ملؤها Ïاء الصنبور.

   getprepared.nz/Water

عندنا تفاصيل التواصل مع الج�ان:

 يف حالة الطوارئ يفضل

 تأمÈ ١٤٠ لرتاً من املاء

 للشخص الواحد يف األسبوع

Æاملاء و الغذاء, تأم Æلتأم 

 مستلزمات النظافة (فرش

 األسنان وغسيل األيدي

وليف الح
م)

Èأو عىل أقل تقدير, تأم 

 ٢٠ لرتاً من املاء للشخص

الواحد يف األسبوع

 للرشب وتأمÆ مستلزمات
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 بيتك ورشكة
Æالتأم
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 ضع حاجياتك االساسية يف مايتعلق بالبيت والعمل يف

حقيبة
 قد تضطر ملغادرة املنزل برسعة, أو قد تضطر للميش مسافات طويلة للعودة من

 العمل إىل املنزل. فكر في
 قد تحتاجه و ضعه يف حقيبة كنك حملها. ضع فيها

 املستلزمات األساسية التي تساعدك عىل ¾شية امورك لبضع ساعات أو حتى بضع

 أيام. كنك تدب� ذلك بنفسك, ولن يكون هذا عايل التكلفة.

   getprepared.nz/GrabBag

 اشرتي خزان ماء

 للطوارئ كهذا

 من البلدية بسعر

$١٠٥

 استبدل اي قطع مثقوبة او
فاسدة

-أمن قطع األثاث الثقيلة والطويلة.

 تفاصيل االشخاص الذين بأمكانهم التقاط اطفالنا من

املدرسه:

اين تقع ص
مات املرافق لدينا:

املاء:

الكهرباء:

الغاز:

موقع مركز الطوارئ املحيل يقع يف:

١ ٢ ٣ نحن جاهزون! نحن االن لدينا خطة عائلية ونعلم كيف نكون بأمان ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ ٣ ٤ نحن جاهزون! ٦ نحن جعلنا بيتنا اك÷ امانا ٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ نحن جاهزون! نحن االن تعرفنا عىل ج�اننا و هم يعرفوننا ٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ نحن تهيأنا  نحن لدينا كمية كافية من الحاجيات الرضورية ملدة اسبوع

١ ٢ ٣ ٤ ٥ نحن جاهزون! نحن االن لدينا كمية من املاء تكفي ملدة اسبوع ٧ ٨

للحصول عىل معلومات االستعداد للطوارئ تصفح:  

 www.getprepared.nz  

اكتبوا هذه االمور والصقوها يف جدار كابينت املطبخ من الداخل

 بعد حدوث زلزال ضخم رÏا لن تكون قادراً عىل استخدام هاتفك الجوال أو إرسال رسائل اىل اإليل أو ان تستخدم مواقع التواصل

 االجت
عية، لذلك قم بعمل خطة من اآلن يف حال Ñ تكن قادراً عىل التواصل.

حافظ عىل سالمة أطفالك.

 املدارس قادرة عىل الحفاظ عىل سالمة أطفالكم

تفقد خطة الطوارئ الخاصة باملدارس عرب:   

getprepared.nz/schools

  تحدث مع ثالثة أشخاص من أصدقائك أو أقاربك الذين يعيشون

بالقرب منك وأخربهم بأن يقوموا هم بأخذ أطفالك إىل مكان آمن.

 -أخرب أطفالك عن من قد يقوم بأخذهم يف حال Ñ تستطع أنت

أخذهم.

اتفقوا عىل نقطة تجمع آمنة

اتفق مع عائلتك عىل مكان تستطيعون فيه العثور عىل

بعضكم البعض, خططوا للبقاء مع أقاربكم أو أصحابكم أيضاً إن احتجتم.

تأكدوا من تأمÈ املنزل

 معظم الناس ال تلكون التأمÆ الكايف, تأكد أن منزلك وممتلكاتك قد تم تأمينهم

بالكمية الصحيحة. قم بالتواصل مع رشكة التأمÆ الخاصة بك.

٤-اتفقوا عىل خطة عائلية۵-إجعل منزلك أكÐ أماناً

تحقق من اساسيات املنزل   

 امن على الخزان
الرئیسي للمیاه

 اجعل المدفأة الخشبیة
 مومنة او قم بأزالتھا

اذا اردت  ٧-تعرف عىل الج¶ان

 ٨-جرب التخييم يف املنزل.

جميع املنازل مجهزة بحاجات األرسة للحياة اليومية.

 اللحاف املوجود عىل الرسير واملالبس التي يف الخزانة هي أشياء

.كنكم استخدامها يف حاالت الطوارئ

 احتفظ بحاجات األطفال الرضع والحيوانات األليفة لÈ تكون متوفرة
يف أي وقت.

جهز قاþة بأدويتك التي تحتاجها وتأكد بأنه لديك ما يكفي منها.

 عندما تعتني بنفسك وبسالمتك وسالمة أفراد عائلتك, فإنك تساهم
 Ïساعدة ع
ل الطوارئ حتى يركزوا عىل مساعدة الناس اآلخرين

Ïواردهم املحدودة.

 اجعل صيدليتك املنزلية

 مملوءة داþاً, حتى ال تحتاج

 للتسوق مرة اخرى خالل

أسبوع.

 كن عىل تواصل مع بعض الناس يف حيك الذي تسكن فيه,

حتى �كنك يف حال الطوارئ أن:

 تتأكد من سالمة الجميع, وأن تساعد من يحتاج مساعدة
إضافية منهم.

 تبادل الخربات واملعلومات عن كيفية التعامل مع حاالت
الطوارئ لÈ تدعموا بعضكم البعض يف االيام التالية.

 واألفضل من هذا كله أنك ستقوم ببناء صداقات مع سكان حيك كل يوم

يف السنة.

  ابدأ معهم بابتسامة لطيفة وعرف نفسك لهم!, نعلم أن الخطوة األوىل

 هي األصعب. قل لهم أنك تريد معلومات عن طريقة التواصل معهم

 حتى تتمكن من التواصل معهم يف حاالت الطوارئ. انها بداية سهلة

للتواصل.

getprepared.nz/neighbours

 رÏا كنك دعوتهم إىل حفالت الشواء

 أو القيام ببعض األشياء سوية مع بعض

من ج�انك يف ما بعد ذلك!

 امن دعم اضايف للجدران و

القطع املتهالكة

 امن اسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب

 هل هناك اي تلف او حفر يف
االعمدة؟
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 جعل منزلك أكثر أماناً سیقلل الضرر الناتج أثناء حدوث زلزال، وسیسمح لك
 بالبقاء في منزلك بدالً من إیجاد مكان آخر حتى لو كان منزلك فیھ بعض من

 الفوضى.
تحقق من أمان السقف، الجدران واألثاث وأساس املنزل.

إن احتجت إىل املساعدة, قم بإحضار خب� ليتحقق من قدرة منزلك عىل تحمل الزالزل.

سوف تجد يف املوقع ادناه من يقيم منزلك رسيعا

  getprepared.nz/SafeHomes 

إن كنت تسكن يف اإليجار

 األمر سيهم مالك املنزل إن كان املنزل ما زال صالحاً للسكن بعد حدوث الزلزال، لذلك قم بالتحدث معه عن جعل املنزل

أك÷ أماناً باستخدام هذا الدليل.

 امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها

باحكام.

من التخلص  كنك  كيف   اكتشف 

عىل قادراً  تكون  لن  عندما   التلوث 

استخدام املرحاض.

 

getprepared.org.nz/
Toilets



نحن عىل استعداد!

اين يلتقي افراد البيت:

معظم الناس يتم انقاذهم يف حاالت الطوارئ ومساعدتهم بواسطة اناس آخرين. ج¶انك لديهم األولوية لدعمك.

لو كنت غ� قادر عىل جلب خزان ماء.. عليك بشكل أو بآخر أن تخزن بعضاً من املاء عىل األقل!

 استخدم زجاجات (قناå) املاء البالستيكية كب�ة الحجم, ال تستخدم علب الحليب القدة,

ألن كميات الحليب الصغ�ة املتبقية ستختلط باملاء.

امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها باحكام.

الرجاء اغالق القناå بأحكام و تخزينها يف مكان بارد مظلم.

 حافظ عىل نقاوة املياه باستبدالها كل ١٢ شهرا.

 -أمن أسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب.

 امن عىل
حامالت املنزل

املاء

 ٦-قم بتخزين املياه

 بعد حدوث زلزال ضخم, لن يكون Ïقدوركم الحصول عىل املاء عرب الصناب�, لذلك ستحتاجون إىل كمية

 من املاء للطوارئ. كل
 كانت الكمية أكرب كان هذا أفضل، سوف تحتاجون إىل تخزين كميات من املاء

تكفي لجميع أفراد األرسة ملدة أسبوع.

ألليلة عطلة نهاية االسبوع االسبوع القادم

 زوج من االحذية املناسبةللميش، سرتة،

 قليال من املاء و الطعام بداية جيدة

الكهرباء

حقيبة الطوارئ

املرافق املنزلية

املرافق املنزلية املترضرة قد تكون خطرة وقد ¾نعك من البقاء يف منزلك.

 اكتشف مكان ص
م الغاز الرئييس (إن كان لديك غاز), مكان مفتاح الكهرباء

 الرئييس, ومكان مصدر املاء, وتعلم كيف تقوم بإغالقهم. قم بوضع عالمات عليهم

حتى تكون قادراً عىل إيجادهم برسعة أكرب.

 متوسط استهالك املياه للشخص الواحد

١٥٤٠ لرت من املاء يف االسبوع

الغاز

 اشرتي خزان للمياه بسعة ٢٠٠ لرت (أو أك÷ إن استطعت) يف نهاية هذا األسبوع!

 حتى يكون لديك ماء كاٍف لحاالت الطوارئ, خزانات املياه ليست مرتفعة التكلفة

وكنك وضعها يف املنزل بنفسك, ك
 كنك ملؤها Ïاء الصنبور.

   getprepared.nz/Water

عندنا تفاصيل التواصل مع الج�ان:

 يف حالة الطوارئ يفضل

 تأمÈ ١٤٠ لرتاً من املاء

 للشخص الواحد يف األسبوع

Æاملاء و الغذاء, تأم Æلتأم 

 مستلزمات النظافة (فرش

 األسنان وغسيل األيدي

وليف الح
م)

Èأو عىل أقل تقدير, تأم 

 ٢٠ لرتاً من املاء للشخص

الواحد يف األسبوع

 للرشب وتأمÆ مستلزمات

200L

 بيتك ورشكة
Æالتأم

2L

 ضع حاجياتك االساسية يف مايتعلق بالبيت والعمل يف

حقيبة
 قد تضطر ملغادرة املنزل برسعة, أو قد تضطر للميش مسافات طويلة للعودة من

 العمل إىل املنزل. فكر في
 قد تحتاجه و ضعه يف حقيبة كنك حملها. ضع فيها

 املستلزمات األساسية التي تساعدك عىل ¾شية امورك لبضع ساعات أو حتى بضع

 أيام. كنك تدب� ذلك بنفسك, ولن يكون هذا عايل التكلفة.

   getprepared.nz/GrabBag

 اشرتي خزان ماء

 للطوارئ كهذا

 من البلدية بسعر

$١٠٥

 استبدل اي قطع مثقوبة او
فاسدة

-أمن قطع األثاث الثقيلة والطويلة.

 تفاصيل االشخاص الذين بأمكانهم التقاط اطفالنا من

املدرسه:

اين تقع ص
مات املرافق لدينا:

املاء:

الكهرباء:

الغاز:

موقع مركز الطوارئ املحيل يقع يف:

١ ٢ ٣ نحن جاهزون! نحن االن لدينا خطة عائلية ونعلم كيف نكون بأمان ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ ٣ ٤ نحن جاهزون! ٦ نحن جعلنا بيتنا اك÷ امانا ٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ نحن جاهزون! نحن االن تعرفنا عىل ج�اننا و هم يعرفوننا ٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ نحن تهيأنا  نحن لدينا كمية كافية من الحاجيات الرضورية ملدة اسبوع

١ ٢ ٣ ٤ ٥ نحن جاهزون! نحن االن لدينا كمية من املاء تكفي ملدة اسبوع ٧ ٨

للحصول عىل معلومات االستعداد للطوارئ تصفح:  

 www.getprepared.nz  

اكتبوا هذه االمور والصقوها يف جدار كابينت املطبخ من الداخل

 بعد حدوث زلزال ضخم رÏا لن تكون قادراً عىل استخدام هاتفك الجوال أو إرسال رسائل اىل اإليل أو ان تستخدم مواقع التواصل

 االجت
عية، لذلك قم بعمل خطة من اآلن يف حال Ñ تكن قادراً عىل التواصل.

حافظ عىل سالمة أطفالك.

 املدارس قادرة عىل الحفاظ عىل سالمة أطفالكم

تفقد خطة الطوارئ الخاصة باملدارس عرب:   

getprepared.nz/schools

  تحدث مع ثالثة أشخاص من أصدقائك أو أقاربك الذين يعيشون

بالقرب منك وأخربهم بأن يقوموا هم بأخذ أطفالك إىل مكان آمن.

 -أخرب أطفالك عن من قد يقوم بأخذهم يف حال Ñ تستطع أنت

أخذهم.

اتفقوا عىل نقطة تجمع آمنة

اتفق مع عائلتك عىل مكان تستطيعون فيه العثور عىل

بعضكم البعض, خططوا للبقاء مع أقاربكم أو أصحابكم أيضاً إن احتجتم.

تأكدوا من تأمÈ املنزل

 معظم الناس ال تلكون التأمÆ الكايف, تأكد أن منزلك وممتلكاتك قد تم تأمينهم

بالكمية الصحيحة. قم بالتواصل مع رشكة التأمÆ الخاصة بك.

٤-اتفقوا عىل خطة عائلية۵-إجعل منزلك أكÐ أماناً

تحقق من اساسيات املنزل   

 امن على الخزان
الرئیسي للمیاه

 اجعل المدفأة الخشبیة
 مومنة او قم بأزالتھا

اذا اردت  ٧-تعرف عىل الج¶ان

 ٨-جرب التخييم يف املنزل.

جميع املنازل مجهزة بحاجات األرسة للحياة اليومية.

 اللحاف املوجود عىل الرسير واملالبس التي يف الخزانة هي أشياء

.كنكم استخدامها يف حاالت الطوارئ

 احتفظ بحاجات األطفال الرضع والحيوانات األليفة لÈ تكون متوفرة
يف أي وقت.

جهز قاþة بأدويتك التي تحتاجها وتأكد بأنه لديك ما يكفي منها.

 عندما تعتني بنفسك وبسالمتك وسالمة أفراد عائلتك, فإنك تساهم
 Ïساعدة ع
ل الطوارئ حتى يركزوا عىل مساعدة الناس اآلخرين

Ïواردهم املحدودة.

 اجعل صيدليتك املنزلية

 مملوءة داþاً, حتى ال تحتاج

 للتسوق مرة اخرى خالل

أسبوع.

 كن عىل تواصل مع بعض الناس يف حيك الذي تسكن فيه,

حتى �كنك يف حال الطوارئ أن:

 تتأكد من سالمة الجميع, وأن تساعد من يحتاج مساعدة
إضافية منهم.

 تبادل الخربات واملعلومات عن كيفية التعامل مع حاالت
الطوارئ لÈ تدعموا بعضكم البعض يف االيام التالية.

 واألفضل من هذا كله أنك ستقوم ببناء صداقات مع سكان حيك كل يوم

يف السنة.

  ابدأ معهم بابتسامة لطيفة وعرف نفسك لهم!, نعلم أن الخطوة األوىل

 هي األصعب. قل لهم أنك تريد معلومات عن طريقة التواصل معهم

 حتى تتمكن من التواصل معهم يف حاالت الطوارئ. انها بداية سهلة

للتواصل.

getprepared.nz/neighbours

 رÏا كنك دعوتهم إىل حفالت الشواء

 أو القيام ببعض األشياء سوية مع بعض

من ج�انك يف ما بعد ذلك!

 امن دعم اضايف للجدران و

القطع املتهالكة

 امن اسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب

 هل هناك اي تلف او حفر يف
االعمدة؟

10L

 جعل منزلك أكثر أماناً سیقلل الضرر الناتج أثناء حدوث زلزال، وسیسمح لك
 بالبقاء في منزلك بدالً من إیجاد مكان آخر حتى لو كان منزلك فیھ بعض من

 الفوضى.
تحقق من أمان السقف، الجدران واألثاث وأساس املنزل.

إن احتجت إىل املساعدة, قم بإحضار خب� ليتحقق من قدرة منزلك عىل تحمل الزالزل.

سوف تجد يف املوقع ادناه من يقيم منزلك رسيعا

  getprepared.nz/SafeHomes 

إن كنت تسكن يف اإليجار

 األمر سيهم مالك املنزل إن كان املنزل ما زال صالحاً للسكن بعد حدوث الزلزال، لذلك قم بالتحدث معه عن جعل املنزل

أك÷ أماناً باستخدام هذا الدليل.

 امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها

باحكام.

من التخلص  كنك  كيف   اكتشف 

عىل قادراً  تكون  لن  عندما   التلوث 

استخدام املرحاض.

 

getprepared.org.nz/
Toilets



نحن عىل استعداد!

اين يلتقي افراد البيت:

معظم الناس يتم انقاذهم يف حاالت الطوارئ ومساعدتهم بواسطة اناس آخرين. ج¶انك لديهم األولوية لدعمك.

لو كنت غ� قادر عىل جلب خزان ماء.. عليك بشكل أو بآخر أن تخزن بعضاً من املاء عىل األقل!

 استخدم زجاجات (قناå) املاء البالستيكية كب�ة الحجم, ال تستخدم علب الحليب القدة,

ألن كميات الحليب الصغ�ة املتبقية ستختلط باملاء.

امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها باحكام.

الرجاء اغالق القناå بأحكام و تخزينها يف مكان بارد مظلم.

 حافظ عىل نقاوة املياه باستبدالها كل ١٢ شهرا.

 -أمن أسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب.

 امن عىل
حامالت املنزل

املاء

 ٦-قم بتخزين املياه

 بعد حدوث زلزال ضخم, لن يكون Ïقدوركم الحصول عىل املاء عرب الصناب�, لذلك ستحتاجون إىل كمية

 من املاء للطوارئ. كل
 كانت الكمية أكرب كان هذا أفضل، سوف تحتاجون إىل تخزين كميات من املاء

تكفي لجميع أفراد األرسة ملدة أسبوع.

ألليلة عطلة نهاية االسبوع االسبوع القادم

 زوج من االحذية املناسبةللميش، سرتة،

 قليال من املاء و الطعام بداية جيدة

الكهرباء

حقيبة الطوارئ

املرافق املنزلية

املرافق املنزلية املترضرة قد تكون خطرة وقد ¾نعك من البقاء يف منزلك.

 اكتشف مكان ص
م الغاز الرئييس (إن كان لديك غاز), مكان مفتاح الكهرباء

 الرئييس, ومكان مصدر املاء, وتعلم كيف تقوم بإغالقهم. قم بوضع عالمات عليهم

حتى تكون قادراً عىل إيجادهم برسعة أكرب.

 متوسط استهالك املياه للشخص الواحد

١٥٤٠ لرت من املاء يف االسبوع

الغاز

 اشرتي خزان للمياه بسعة ٢٠٠ لرت (أو أك÷ إن استطعت) يف نهاية هذا األسبوع!

 حتى يكون لديك ماء كاٍف لحاالت الطوارئ, خزانات املياه ليست مرتفعة التكلفة

وكنك وضعها يف املنزل بنفسك, ك
 كنك ملؤها Ïاء الصنبور.

   getprepared.nz/Water

عندنا تفاصيل التواصل مع الج�ان:

 يف حالة الطوارئ يفضل

 تأمÈ ١٤٠ لرتاً من املاء

 للشخص الواحد يف األسبوع

Æاملاء و الغذاء, تأم Æلتأم 

 مستلزمات النظافة (فرش

 األسنان وغسيل األيدي

وليف الح
م)

Èأو عىل أقل تقدير, تأم 

 ٢٠ لرتاً من املاء للشخص

الواحد يف األسبوع

 للرشب وتأمÆ مستلزمات

200L

 بيتك ورشكة
Æالتأم

2L

 ضع حاجياتك االساسية يف مايتعلق بالبيت والعمل يف

حقيبة
 قد تضطر ملغادرة املنزل برسعة, أو قد تضطر للميش مسافات طويلة للعودة من

 العمل إىل املنزل. فكر في
 قد تحتاجه و ضعه يف حقيبة كنك حملها. ضع فيها

 املستلزمات األساسية التي تساعدك عىل ¾شية امورك لبضع ساعات أو حتى بضع

 أيام. كنك تدب� ذلك بنفسك, ولن يكون هذا عايل التكلفة.

   getprepared.nz/GrabBag

 اشرتي خزان ماء

 للطوارئ كهذا

 من البلدية بسعر

$١٠٥

 استبدل اي قطع مثقوبة او
فاسدة

-أمن قطع األثاث الثقيلة والطويلة.

 تفاصيل االشخاص الذين بأمكانهم التقاط اطفالنا من

املدرسه:

اين تقع ص
مات املرافق لدينا:

املاء:

الكهرباء:

الغاز:

موقع مركز الطوارئ املحيل يقع يف:

١ ٢ ٣ نحن جاهزون! نحن االن لدينا خطة عائلية ونعلم كيف نكون بأمان ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ ٣ ٤ نحن جاهزون! ٦ نحن جعلنا بيتنا اك÷ امانا ٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ نحن جاهزون! نحن االن تعرفنا عىل ج�اننا و هم يعرفوننا ٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ نحن تهيأنا  نحن لدينا كمية كافية من الحاجيات الرضورية ملدة اسبوع

١ ٢ ٣ ٤ ٥ نحن جاهزون! نحن االن لدينا كمية من املاء تكفي ملدة اسبوع ٧ ٨

للحصول عىل معلومات االستعداد للطوارئ تصفح:  

 www.getprepared.nz  

اكتبوا هذه االمور والصقوها يف جدار كابينت املطبخ من الداخل

 بعد حدوث زلزال ضخم رÏا لن تكون قادراً عىل استخدام هاتفك الجوال أو إرسال رسائل اىل اإليل أو ان تستخدم مواقع التواصل

 االجت
عية، لذلك قم بعمل خطة من اآلن يف حال Ñ تكن قادراً عىل التواصل.

حافظ عىل سالمة أطفالك.

 املدارس قادرة عىل الحفاظ عىل سالمة أطفالكم

تفقد خطة الطوارئ الخاصة باملدارس عرب:   

getprepared.nz/schools

  تحدث مع ثالثة أشخاص من أصدقائك أو أقاربك الذين يعيشون

بالقرب منك وأخربهم بأن يقوموا هم بأخذ أطفالك إىل مكان آمن.

 -أخرب أطفالك عن من قد يقوم بأخذهم يف حال Ñ تستطع أنت

أخذهم.

اتفقوا عىل نقطة تجمع آمنة

اتفق مع عائلتك عىل مكان تستطيعون فيه العثور عىل

بعضكم البعض, خططوا للبقاء مع أقاربكم أو أصحابكم أيضاً إن احتجتم.

تأكدوا من تأمÈ املنزل

 معظم الناس ال تلكون التأمÆ الكايف, تأكد أن منزلك وممتلكاتك قد تم تأمينهم

بالكمية الصحيحة. قم بالتواصل مع رشكة التأمÆ الخاصة بك.

٤-اتفقوا عىل خطة عائلية۵-إجعل منزلك أكÐ أماناً

تحقق من اساسيات املنزل   

 امن على الخزان
الرئیسي للمیاه

 اجعل المدفأة الخشبیة
 مومنة او قم بأزالتھا

اذا اردت  ٧-تعرف عىل الج¶ان

 ٨-جرب التخييم يف املنزل.

جميع املنازل مجهزة بحاجات األرسة للحياة اليومية.

 اللحاف املوجود عىل الرسير واملالبس التي يف الخزانة هي أشياء

.كنكم استخدامها يف حاالت الطوارئ

 احتفظ بحاجات األطفال الرضع والحيوانات األليفة لÈ تكون متوفرة
يف أي وقت.

جهز قاþة بأدويتك التي تحتاجها وتأكد بأنه لديك ما يكفي منها.

 عندما تعتني بنفسك وبسالمتك وسالمة أفراد عائلتك, فإنك تساهم
 Ïساعدة ع
ل الطوارئ حتى يركزوا عىل مساعدة الناس اآلخرين

Ïواردهم املحدودة.

 اجعل صيدليتك املنزلية

 مملوءة داþاً, حتى ال تحتاج

 للتسوق مرة اخرى خالل

أسبوع.

 كن عىل تواصل مع بعض الناس يف حيك الذي تسكن فيه,

حتى �كنك يف حال الطوارئ أن:

 تتأكد من سالمة الجميع, وأن تساعد من يحتاج مساعدة
إضافية منهم.

 تبادل الخربات واملعلومات عن كيفية التعامل مع حاالت
الطوارئ لÈ تدعموا بعضكم البعض يف االيام التالية.

 واألفضل من هذا كله أنك ستقوم ببناء صداقات مع سكان حيك كل يوم

يف السنة.

  ابدأ معهم بابتسامة لطيفة وعرف نفسك لهم!, نعلم أن الخطوة األوىل

 هي األصعب. قل لهم أنك تريد معلومات عن طريقة التواصل معهم

 حتى تتمكن من التواصل معهم يف حاالت الطوارئ. انها بداية سهلة

للتواصل.

getprepared.nz/neighbours

 رÏا كنك دعوتهم إىل حفالت الشواء

 أو القيام ببعض األشياء سوية مع بعض

من ج�انك يف ما بعد ذلك!

 امن دعم اضايف للجدران و

القطع املتهالكة

 امن اسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب

 هل هناك اي تلف او حفر يف
االعمدة؟

10L

 جعل منزلك أكثر أماناً سیقلل الضرر الناتج أثناء حدوث زلزال، وسیسمح لك
 بالبقاء في منزلك بدالً من إیجاد مكان آخر حتى لو كان منزلك فیھ بعض من

 الفوضى.
تحقق من أمان السقف، الجدران واألثاث وأساس املنزل.

إن احتجت إىل املساعدة, قم بإحضار خب� ليتحقق من قدرة منزلك عىل تحمل الزالزل.

سوف تجد يف املوقع ادناه من يقيم منزلك رسيعا

  getprepared.nz/SafeHomes 

إن كنت تسكن يف اإليجار

 األمر سيهم مالك املنزل إن كان املنزل ما زال صالحاً للسكن بعد حدوث الزلزال، لذلك قم بالتحدث معه عن جعل املنزل

أك÷ أماناً باستخدام هذا الدليل.

 امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها

باحكام.

من التخلص  كنك  كيف   اكتشف 

عىل قادراً  تكون  لن  عندما   التلوث 

استخدام املرحاض.

 

getprepared.org.nz/
Toilets



نحن عىل استعداد!

اين يلتقي افراد البيت:

معظم الناس يتم انقاذهم يف حاالت الطوارئ ومساعدتهم بواسطة اناس آخرين. ج¶انك لديهم األولوية لدعمك.

لو كنت غ� قادر عىل جلب خزان ماء.. عليك بشكل أو بآخر أن تخزن بعضاً من املاء عىل األقل!

 استخدم زجاجات (قناå) املاء البالستيكية كب�ة الحجم, ال تستخدم علب الحليب القدة,

ألن كميات الحليب الصغ�ة املتبقية ستختلط باملاء.

امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها باحكام.

الرجاء اغالق القناå بأحكام و تخزينها يف مكان بارد مظلم.

 حافظ عىل نقاوة املياه باستبدالها كل ١٢ شهرا.

 -أمن أسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب.

 امن عىل
حامالت املنزل

املاء

 ٦-قم بتخزين املياه

 بعد حدوث زلزال ضخم, لن يكون Ïقدوركم الحصول عىل املاء عرب الصناب�, لذلك ستحتاجون إىل كمية

 من املاء للطوارئ. كل
 كانت الكمية أكرب كان هذا أفضل، سوف تحتاجون إىل تخزين كميات من املاء

تكفي لجميع أفراد األرسة ملدة أسبوع.

ألليلة عطلة نهاية االسبوع االسبوع القادم

 زوج من االحذية املناسبةللميش، سرتة،

 قليال من املاء و الطعام بداية جيدة

الكهرباء

حقيبة الطوارئ

املرافق املنزلية

املرافق املنزلية املترضرة قد تكون خطرة وقد ¾نعك من البقاء يف منزلك.

 اكتشف مكان ص
م الغاز الرئييس (إن كان لديك غاز), مكان مفتاح الكهرباء

 الرئييس, ومكان مصدر املاء, وتعلم كيف تقوم بإغالقهم. قم بوضع عالمات عليهم

حتى تكون قادراً عىل إيجادهم برسعة أكرب.

 متوسط استهالك املياه للشخص الواحد

١٥٤٠ لرت من املاء يف االسبوع

الغاز

 اشرتي خزان للمياه بسعة ٢٠٠ لرت (أو أك÷ إن استطعت) يف نهاية هذا األسبوع!

 حتى يكون لديك ماء كاٍف لحاالت الطوارئ, خزانات املياه ليست مرتفعة التكلفة

وكنك وضعها يف املنزل بنفسك, ك
 كنك ملؤها Ïاء الصنبور.

   getprepared.nz/Water

عندنا تفاصيل التواصل مع الج�ان:

 يف حالة الطوارئ يفضل

 تأمÈ ١٤٠ لرتاً من املاء

 للشخص الواحد يف األسبوع

Æاملاء و الغذاء, تأم Æلتأم 

 مستلزمات النظافة (فرش

 األسنان وغسيل األيدي

وليف الح
م)

Èأو عىل أقل تقدير, تأم 

 ٢٠ لرتاً من املاء للشخص

الواحد يف األسبوع

 للرشب وتأمÆ مستلزمات

200L

 بيتك ورشكة
Æالتأم

2L

 ضع حاجياتك االساسية يف مايتعلق بالبيت والعمل يف

حقيبة
 قد تضطر ملغادرة املنزل برسعة, أو قد تضطر للميش مسافات طويلة للعودة من

 العمل إىل املنزل. فكر في
 قد تحتاجه و ضعه يف حقيبة كنك حملها. ضع فيها

 املستلزمات األساسية التي تساعدك عىل ¾شية امورك لبضع ساعات أو حتى بضع

 أيام. كنك تدب� ذلك بنفسك, ولن يكون هذا عايل التكلفة.

   getprepared.nz/GrabBag

 اشرتي خزان ماء

 للطوارئ كهذا

 من البلدية بسعر

$١٠٥

 استبدل اي قطع مثقوبة او
فاسدة

-أمن قطع األثاث الثقيلة والطويلة.

 تفاصيل االشخاص الذين بأمكانهم التقاط اطفالنا من

املدرسه:

اين تقع ص
مات املرافق لدينا:

املاء:

الكهرباء:

الغاز:

موقع مركز الطوارئ املحيل يقع يف:

١ ٢ ٣ نحن جاهزون! نحن االن لدينا خطة عائلية ونعلم كيف نكون بأمان ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ ٣ ٤ نحن جاهزون! ٦ نحن جعلنا بيتنا اك÷ امانا ٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ نحن جاهزون! نحن االن تعرفنا عىل ج�اننا و هم يعرفوننا ٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ نحن تهيأنا  نحن لدينا كمية كافية من الحاجيات الرضورية ملدة اسبوع

١ ٢ ٣ ٤ ٥ نحن جاهزون! نحن االن لدينا كمية من املاء تكفي ملدة اسبوع ٧ ٨

للحصول عىل معلومات االستعداد للطوارئ تصفح:  

 www.getprepared.nz  

اكتبوا هذه االمور والصقوها يف جدار كابينت املطبخ من الداخل

 بعد حدوث زلزال ضخم رÏا لن تكون قادراً عىل استخدام هاتفك الجوال أو إرسال رسائل اىل اإليل أو ان تستخدم مواقع التواصل

 االجت
عية، لذلك قم بعمل خطة من اآلن يف حال Ñ تكن قادراً عىل التواصل.

حافظ عىل سالمة أطفالك.

 املدارس قادرة عىل الحفاظ عىل سالمة أطفالكم

تفقد خطة الطوارئ الخاصة باملدارس عرب:   

getprepared.nz/schools

  تحدث مع ثالثة أشخاص من أصدقائك أو أقاربك الذين يعيشون

بالقرب منك وأخربهم بأن يقوموا هم بأخذ أطفالك إىل مكان آمن.

 -أخرب أطفالك عن من قد يقوم بأخذهم يف حال Ñ تستطع أنت

أخذهم.

اتفقوا عىل نقطة تجمع آمنة

اتفق مع عائلتك عىل مكان تستطيعون فيه العثور عىل

بعضكم البعض, خططوا للبقاء مع أقاربكم أو أصحابكم أيضاً إن احتجتم.

تأكدوا من تأمÈ املنزل

 معظم الناس ال تلكون التأمÆ الكايف, تأكد أن منزلك وممتلكاتك قد تم تأمينهم

بالكمية الصحيحة. قم بالتواصل مع رشكة التأمÆ الخاصة بك.

٤-اتفقوا عىل خطة عائلية۵-إجعل منزلك أكÐ أماناً

تحقق من اساسيات املنزل   

 امن على الخزان
الرئیسي للمیاه

 اجعل المدفأة الخشبیة
 مومنة او قم بأزالتھا

اذا اردت  ٧-تعرف عىل الج¶ان

 ٨-جرب التخييم يف املنزل.

جميع املنازل مجهزة بحاجات األرسة للحياة اليومية.

 اللحاف املوجود عىل الرسير واملالبس التي يف الخزانة هي أشياء

.كنكم استخدامها يف حاالت الطوارئ

 احتفظ بحاجات األطفال الرضع والحيوانات األليفة لÈ تكون متوفرة
يف أي وقت.

جهز قاþة بأدويتك التي تحتاجها وتأكد بأنه لديك ما يكفي منها.

 عندما تعتني بنفسك وبسالمتك وسالمة أفراد عائلتك, فإنك تساهم
 Ïساعدة ع
ل الطوارئ حتى يركزوا عىل مساعدة الناس اآلخرين

Ïواردهم املحدودة.

 اجعل صيدليتك املنزلية

 مملوءة داþاً, حتى ال تحتاج

 للتسوق مرة اخرى خالل

أسبوع.

 كن عىل تواصل مع بعض الناس يف حيك الذي تسكن فيه,

حتى �كنك يف حال الطوارئ أن:

 تتأكد من سالمة الجميع, وأن تساعد من يحتاج مساعدة
إضافية منهم.

 تبادل الخربات واملعلومات عن كيفية التعامل مع حاالت
الطوارئ لÈ تدعموا بعضكم البعض يف االيام التالية.

 واألفضل من هذا كله أنك ستقوم ببناء صداقات مع سكان حيك كل يوم

يف السنة.

  ابدأ معهم بابتسامة لطيفة وعرف نفسك لهم!, نعلم أن الخطوة األوىل

 هي األصعب. قل لهم أنك تريد معلومات عن طريقة التواصل معهم

 حتى تتمكن من التواصل معهم يف حاالت الطوارئ. انها بداية سهلة

للتواصل.

getprepared.nz/neighbours

 رÏا كنك دعوتهم إىل حفالت الشواء

 أو القيام ببعض األشياء سوية مع بعض

من ج�انك يف ما بعد ذلك!

 امن دعم اضايف للجدران و

القطع املتهالكة

 امن اسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب

 هل هناك اي تلف او حفر يف
االعمدة؟

10L

 جعل منزلك أكثر أماناً سیقلل الضرر الناتج أثناء حدوث زلزال، وسیسمح لك
 بالبقاء في منزلك بدالً من إیجاد مكان آخر حتى لو كان منزلك فیھ بعض من

 الفوضى.
تحقق من أمان السقف، الجدران واألثاث وأساس املنزل.

إن احتجت إىل املساعدة, قم بإحضار خب� ليتحقق من قدرة منزلك عىل تحمل الزالزل.

سوف تجد يف املوقع ادناه من يقيم منزلك رسيعا

  getprepared.nz/SafeHomes 

إن كنت تسكن يف اإليجار

 األمر سيهم مالك املنزل إن كان املنزل ما زال صالحاً للسكن بعد حدوث الزلزال، لذلك قم بالتحدث معه عن جعل املنزل

أك÷ أماناً باستخدام هذا الدليل.

 امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها

باحكام.

من التخلص  كنك  كيف   اكتشف 

عىل قادراً  تكون  لن  عندما   التلوث 

استخدام املرحاض.

 

getprepared.org.nz/
Toilets



نحن عىل استعداد!

اين يلتقي افراد البيت:

معظم الناس يتم انقاذهم يف حاالت الطوارئ ومساعدتهم بواسطة اناس آخرين. ج¶انك لديهم األولوية لدعمك.

لو كنت غ� قادر عىل جلب خزان ماء.. عليك بشكل أو بآخر أن تخزن بعضاً من املاء عىل األقل!

 استخدم زجاجات (قناå) املاء البالستيكية كب�ة الحجم, ال تستخدم علب الحليب القدة,

ألن كميات الحليب الصغ�ة املتبقية ستختلط باملاء.

امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها باحكام.

الرجاء اغالق القناå بأحكام و تخزينها يف مكان بارد مظلم.

 حافظ عىل نقاوة املياه باستبدالها كل ١٢ شهرا.

 -أمن أسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب.

 امن عىل
حامالت املنزل

املاء

 ٦-قم بتخزين املياه

 بعد حدوث زلزال ضخم, لن يكون Ïقدوركم الحصول عىل املاء عرب الصناب�, لذلك ستحتاجون إىل كمية

 من املاء للطوارئ. كل
 كانت الكمية أكرب كان هذا أفضل، سوف تحتاجون إىل تخزين كميات من املاء

تكفي لجميع أفراد األرسة ملدة أسبوع.

ألليلة عطلة نهاية االسبوع االسبوع القادم

 زوج من االحذية املناسبةللميش، سرتة،

 قليال من املاء و الطعام بداية جيدة

الكهرباء

حقيبة الطوارئ

املرافق املنزلية

املرافق املنزلية املترضرة قد تكون خطرة وقد ¾نعك من البقاء يف منزلك.

 اكتشف مكان ص
م الغاز الرئييس (إن كان لديك غاز), مكان مفتاح الكهرباء

 الرئييس, ومكان مصدر املاء, وتعلم كيف تقوم بإغالقهم. قم بوضع عالمات عليهم

حتى تكون قادراً عىل إيجادهم برسعة أكرب.

 متوسط استهالك املياه للشخص الواحد

١٥٤٠ لرت من املاء يف االسبوع

الغاز

 اشرتي خزان للمياه بسعة ٢٠٠ لرت (أو أك÷ إن استطعت) يف نهاية هذا األسبوع!

 حتى يكون لديك ماء كاٍف لحاالت الطوارئ, خزانات املياه ليست مرتفعة التكلفة

وكنك وضعها يف املنزل بنفسك, ك
 كنك ملؤها Ïاء الصنبور.

   getprepared.nz/Water

عندنا تفاصيل التواصل مع الج�ان:

 يف حالة الطوارئ يفضل

 تأمÈ ١٤٠ لرتاً من املاء

 للشخص الواحد يف األسبوع

Æاملاء و الغذاء, تأم Æلتأم 

 مستلزمات النظافة (فرش

 األسنان وغسيل األيدي

وليف الح
م)

Èأو عىل أقل تقدير, تأم 

 ٢٠ لرتاً من املاء للشخص

الواحد يف األسبوع

 للرشب وتأمÆ مستلزمات

200L

 بيتك ورشكة
Æالتأم

2L

 ضع حاجياتك االساسية يف مايتعلق بالبيت والعمل يف

حقيبة
 قد تضطر ملغادرة املنزل برسعة, أو قد تضطر للميش مسافات طويلة للعودة من

 العمل إىل املنزل. فكر في
 قد تحتاجه و ضعه يف حقيبة كنك حملها. ضع فيها

 املستلزمات األساسية التي تساعدك عىل ¾شية امورك لبضع ساعات أو حتى بضع

 أيام. كنك تدب� ذلك بنفسك, ولن يكون هذا عايل التكلفة.

   getprepared.nz/GrabBag

 اشرتي خزان ماء

 للطوارئ كهذا

 من البلدية بسعر

$١٠٥

 استبدل اي قطع مثقوبة او
فاسدة

-أمن قطع األثاث الثقيلة والطويلة.

 تفاصيل االشخاص الذين بأمكانهم التقاط اطفالنا من

املدرسه:

اين تقع ص
مات املرافق لدينا:

املاء:

الكهرباء:

الغاز:

موقع مركز الطوارئ املحيل يقع يف:

١ ٢ ٣ نحن جاهزون! نحن االن لدينا خطة عائلية ونعلم كيف نكون بأمان ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ ٣ ٤ نحن جاهزون! ٦ نحن جعلنا بيتنا اك÷ امانا ٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ نحن جاهزون! نحن االن تعرفنا عىل ج�اننا و هم يعرفوننا ٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ نحن تهيأنا  نحن لدينا كمية كافية من الحاجيات الرضورية ملدة اسبوع

١ ٢ ٣ ٤ ٥ نحن جاهزون! نحن االن لدينا كمية من املاء تكفي ملدة اسبوع ٧ ٨

للحصول عىل معلومات االستعداد للطوارئ تصفح:  

 www.getprepared.nz  

اكتبوا هذه االمور والصقوها يف جدار كابينت املطبخ من الداخل

 بعد حدوث زلزال ضخم رÏا لن تكون قادراً عىل استخدام هاتفك الجوال أو إرسال رسائل اىل اإليل أو ان تستخدم مواقع التواصل

 االجت
عية، لذلك قم بعمل خطة من اآلن يف حال Ñ تكن قادراً عىل التواصل.

حافظ عىل سالمة أطفالك.

 املدارس قادرة عىل الحفاظ عىل سالمة أطفالكم

تفقد خطة الطوارئ الخاصة باملدارس عرب:   

getprepared.nz/schools

  تحدث مع ثالثة أشخاص من أصدقائك أو أقاربك الذين يعيشون

بالقرب منك وأخربهم بأن يقوموا هم بأخذ أطفالك إىل مكان آمن.

 -أخرب أطفالك عن من قد يقوم بأخذهم يف حال Ñ تستطع أنت

أخذهم.

اتفقوا عىل نقطة تجمع آمنة

اتفق مع عائلتك عىل مكان تستطيعون فيه العثور عىل

بعضكم البعض, خططوا للبقاء مع أقاربكم أو أصحابكم أيضاً إن احتجتم.

تأكدوا من تأمÈ املنزل

 معظم الناس ال تلكون التأمÆ الكايف, تأكد أن منزلك وممتلكاتك قد تم تأمينهم

بالكمية الصحيحة. قم بالتواصل مع رشكة التأمÆ الخاصة بك.

٤-اتفقوا عىل خطة عائلية۵-إجعل منزلك أكÐ أماناً

تحقق من اساسيات املنزل   

 امن على الخزان
الرئیسي للمیاه

 اجعل المدفأة الخشبیة
 مومنة او قم بأزالتھا

اذا اردت  ٧-تعرف عىل الج¶ان

 ٨-جرب التخييم يف املنزل.

جميع املنازل مجهزة بحاجات األرسة للحياة اليومية.

 اللحاف املوجود عىل الرسير واملالبس التي يف الخزانة هي أشياء

.كنكم استخدامها يف حاالت الطوارئ

 احتفظ بحاجات األطفال الرضع والحيوانات األليفة لÈ تكون متوفرة
يف أي وقت.

جهز قاþة بأدويتك التي تحتاجها وتأكد بأنه لديك ما يكفي منها.

 عندما تعتني بنفسك وبسالمتك وسالمة أفراد عائلتك, فإنك تساهم
 Ïساعدة ع
ل الطوارئ حتى يركزوا عىل مساعدة الناس اآلخرين

Ïواردهم املحدودة.

 اجعل صيدليتك املنزلية

 مملوءة داþاً, حتى ال تحتاج

 للتسوق مرة اخرى خالل

أسبوع.

 كن عىل تواصل مع بعض الناس يف حيك الذي تسكن فيه,

حتى �كنك يف حال الطوارئ أن:

 تتأكد من سالمة الجميع, وأن تساعد من يحتاج مساعدة
إضافية منهم.

 تبادل الخربات واملعلومات عن كيفية التعامل مع حاالت
الطوارئ لÈ تدعموا بعضكم البعض يف االيام التالية.

 واألفضل من هذا كله أنك ستقوم ببناء صداقات مع سكان حيك كل يوم

يف السنة.

  ابدأ معهم بابتسامة لطيفة وعرف نفسك لهم!, نعلم أن الخطوة األوىل

 هي األصعب. قل لهم أنك تريد معلومات عن طريقة التواصل معهم

 حتى تتمكن من التواصل معهم يف حاالت الطوارئ. انها بداية سهلة

للتواصل.

getprepared.nz/neighbours

 رÏا كنك دعوتهم إىل حفالت الشواء

 أو القيام ببعض األشياء سوية مع بعض

من ج�انك يف ما بعد ذلك!

 امن دعم اضايف للجدران و

القطع املتهالكة

 امن اسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب

 هل هناك اي تلف او حفر يف
االعمدة؟
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 جعل منزلك أكثر أماناً سیقلل الضرر الناتج أثناء حدوث زلزال، وسیسمح لك
 بالبقاء في منزلك بدالً من إیجاد مكان آخر حتى لو كان منزلك فیھ بعض من

 الفوضى.
تحقق من أمان السقف، الجدران واألثاث وأساس املنزل.

إن احتجت إىل املساعدة, قم بإحضار خب� ليتحقق من قدرة منزلك عىل تحمل الزالزل.

سوف تجد يف املوقع ادناه من يقيم منزلك رسيعا

  getprepared.nz/SafeHomes 

إن كنت تسكن يف اإليجار

 األمر سيهم مالك املنزل إن كان املنزل ما زال صالحاً للسكن بعد حدوث الزلزال، لذلك قم بالتحدث معه عن جعل املنزل

أك÷ أماناً باستخدام هذا الدليل.

 امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها

باحكام.

من التخلص  كنك  كيف   اكتشف 

عىل قادراً  تكون  لن  عندما   التلوث 

استخدام املرحاض.
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نحن عىل استعداد!

اين يلتقي افراد البيت:

معظم الناس يتم انقاذهم يف حاالت الطوارئ ومساعدتهم بواسطة اناس آخرين. ج¶انك لديهم األولوية لدعمك.

لو كنت غ� قادر عىل جلب خزان ماء.. عليك بشكل أو بآخر أن تخزن بعضاً من املاء عىل األقل!

 استخدم زجاجات (قناå) املاء البالستيكية كب�ة الحجم, ال تستخدم علب الحليب القدة,

ألن كميات الحليب الصغ�ة املتبقية ستختلط باملاء.

امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها باحكام.

الرجاء اغالق القناå بأحكام و تخزينها يف مكان بارد مظلم.

 حافظ عىل نقاوة املياه باستبدالها كل ١٢ شهرا.

 -أمن أسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب.

 امن عىل
حامالت املنزل

املاء

 ٦-قم بتخزين املياه

 بعد حدوث زلزال ضخم, لن يكون Ïقدوركم الحصول عىل املاء عرب الصناب�, لذلك ستحتاجون إىل كمية

 من املاء للطوارئ. كل
 كانت الكمية أكرب كان هذا أفضل، سوف تحتاجون إىل تخزين كميات من املاء

تكفي لجميع أفراد األرسة ملدة أسبوع.

ألليلة عطلة نهاية االسبوع االسبوع القادم

 زوج من االحذية املناسبةللميش، سرتة،

 قليال من املاء و الطعام بداية جيدة

الكهرباء

حقيبة الطوارئ

املرافق املنزلية

املرافق املنزلية املترضرة قد تكون خطرة وقد ¾نعك من البقاء يف منزلك.

 اكتشف مكان ص
م الغاز الرئييس (إن كان لديك غاز), مكان مفتاح الكهرباء

 الرئييس, ومكان مصدر املاء, وتعلم كيف تقوم بإغالقهم. قم بوضع عالمات عليهم

حتى تكون قادراً عىل إيجادهم برسعة أكرب.

 متوسط استهالك املياه للشخص الواحد

١٥٤٠ لرت من املاء يف االسبوع

الغاز

 اشرتي خزان للمياه بسعة ٢٠٠ لرت (أو أك÷ إن استطعت) يف نهاية هذا األسبوع!

 حتى يكون لديك ماء كاٍف لحاالت الطوارئ, خزانات املياه ليست مرتفعة التكلفة

وكنك وضعها يف املنزل بنفسك, ك
 كنك ملؤها Ïاء الصنبور.

   getprepared.nz/Water

عندنا تفاصيل التواصل مع الج�ان:

 يف حالة الطوارئ يفضل

 تأمÈ ١٤٠ لرتاً من املاء

 للشخص الواحد يف األسبوع

Æاملاء و الغذاء, تأم Æلتأم 

 مستلزمات النظافة (فرش

 األسنان وغسيل األيدي

وليف الح
م)

Èأو عىل أقل تقدير, تأم 

 ٢٠ لرتاً من املاء للشخص

الواحد يف األسبوع

 للرشب وتأمÆ مستلزمات

200L

 بيتك ورشكة
Æالتأم
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 ضع حاجياتك االساسية يف مايتعلق بالبيت والعمل يف

حقيبة
 قد تضطر ملغادرة املنزل برسعة, أو قد تضطر للميش مسافات طويلة للعودة من

 العمل إىل املنزل. فكر في
 قد تحتاجه و ضعه يف حقيبة كنك حملها. ضع فيها

 املستلزمات األساسية التي تساعدك عىل ¾شية امورك لبضع ساعات أو حتى بضع

 أيام. كنك تدب� ذلك بنفسك, ولن يكون هذا عايل التكلفة.

   getprepared.nz/GrabBag

 اشرتي خزان ماء

 للطوارئ كهذا

 من البلدية بسعر

$١٠٥

 استبدل اي قطع مثقوبة او
فاسدة

-أمن قطع األثاث الثقيلة والطويلة.

 تفاصيل االشخاص الذين بأمكانهم التقاط اطفالنا من

املدرسه:

اين تقع ص
مات املرافق لدينا:

املاء:

الكهرباء:

الغاز:

موقع مركز الطوارئ املحيل يقع يف:

١ ٢ ٣ نحن جاهزون! نحن االن لدينا خطة عائلية ونعلم كيف نكون بأمان ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ ٣ ٤ نحن جاهزون! ٦ نحن جعلنا بيتنا اك÷ امانا ٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ نحن جاهزون! نحن االن تعرفنا عىل ج�اننا و هم يعرفوننا ٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ نحن تهيأنا  نحن لدينا كمية كافية من الحاجيات الرضورية ملدة اسبوع

١ ٢ ٣ ٤ ٥ نحن جاهزون! نحن االن لدينا كمية من املاء تكفي ملدة اسبوع ٧ ٨

للحصول عىل معلومات االستعداد للطوارئ تصفح:  

 www.getprepared.nz  

اكتبوا هذه االمور والصقوها يف جدار كابينت املطبخ من الداخل

 بعد حدوث زلزال ضخم رÏا لن تكون قادراً عىل استخدام هاتفك الجوال أو إرسال رسائل اىل اإليل أو ان تستخدم مواقع التواصل

 االجت
عية، لذلك قم بعمل خطة من اآلن يف حال Ñ تكن قادراً عىل التواصل.

حافظ عىل سالمة أطفالك.

 املدارس قادرة عىل الحفاظ عىل سالمة أطفالكم

تفقد خطة الطوارئ الخاصة باملدارس عرب:   

getprepared.nz/schools

  تحدث مع ثالثة أشخاص من أصدقائك أو أقاربك الذين يعيشون

بالقرب منك وأخربهم بأن يقوموا هم بأخذ أطفالك إىل مكان آمن.

 -أخرب أطفالك عن من قد يقوم بأخذهم يف حال Ñ تستطع أنت

أخذهم.

اتفقوا عىل نقطة تجمع آمنة

اتفق مع عائلتك عىل مكان تستطيعون فيه العثور عىل

بعضكم البعض, خططوا للبقاء مع أقاربكم أو أصحابكم أيضاً إن احتجتم.

تأكدوا من تأمÈ املنزل

 معظم الناس ال تلكون التأمÆ الكايف, تأكد أن منزلك وممتلكاتك قد تم تأمينهم

بالكمية الصحيحة. قم بالتواصل مع رشكة التأمÆ الخاصة بك.

٤-اتفقوا عىل خطة عائلية۵-إجعل منزلك أكÐ أماناً

تحقق من اساسيات املنزل   

 امن على الخزان
الرئیسي للمیاه

 اجعل المدفأة الخشبیة
 مومنة او قم بأزالتھا

اذا اردت  ٧-تعرف عىل الج¶ان

 ٨-جرب التخييم يف املنزل.

جميع املنازل مجهزة بحاجات األرسة للحياة اليومية.

 اللحاف املوجود عىل الرسير واملالبس التي يف الخزانة هي أشياء

.كنكم استخدامها يف حاالت الطوارئ

 احتفظ بحاجات األطفال الرضع والحيوانات األليفة لÈ تكون متوفرة
يف أي وقت.

جهز قاþة بأدويتك التي تحتاجها وتأكد بأنه لديك ما يكفي منها.

 عندما تعتني بنفسك وبسالمتك وسالمة أفراد عائلتك, فإنك تساهم
 Ïساعدة ع
ل الطوارئ حتى يركزوا عىل مساعدة الناس اآلخرين

Ïواردهم املحدودة.

 اجعل صيدليتك املنزلية

 مملوءة داþاً, حتى ال تحتاج

 للتسوق مرة اخرى خالل

أسبوع.

 كن عىل تواصل مع بعض الناس يف حيك الذي تسكن فيه,

حتى �كنك يف حال الطوارئ أن:

 تتأكد من سالمة الجميع, وأن تساعد من يحتاج مساعدة
إضافية منهم.

 تبادل الخربات واملعلومات عن كيفية التعامل مع حاالت
الطوارئ لÈ تدعموا بعضكم البعض يف االيام التالية.

 واألفضل من هذا كله أنك ستقوم ببناء صداقات مع سكان حيك كل يوم

يف السنة.

  ابدأ معهم بابتسامة لطيفة وعرف نفسك لهم!, نعلم أن الخطوة األوىل

 هي األصعب. قل لهم أنك تريد معلومات عن طريقة التواصل معهم

 حتى تتمكن من التواصل معهم يف حاالت الطوارئ. انها بداية سهلة

للتواصل.

getprepared.nz/neighbours

 رÏا كنك دعوتهم إىل حفالت الشواء

 أو القيام ببعض األشياء سوية مع بعض

من ج�انك يف ما بعد ذلك!

 امن دعم اضايف للجدران و

القطع املتهالكة

 امن اسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب

 هل هناك اي تلف او حفر يف
االعمدة؟
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 جعل منزلك أكثر أماناً سیقلل الضرر الناتج أثناء حدوث زلزال، وسیسمح لك
 بالبقاء في منزلك بدالً من إیجاد مكان آخر حتى لو كان منزلك فیھ بعض من

 الفوضى.
تحقق من أمان السقف، الجدران واألثاث وأساس املنزل.

إن احتجت إىل املساعدة, قم بإحضار خب� ليتحقق من قدرة منزلك عىل تحمل الزالزل.

سوف تجد يف املوقع ادناه من يقيم منزلك رسيعا

  getprepared.nz/SafeHomes 

إن كنت تسكن يف اإليجار

 األمر سيهم مالك املنزل إن كان املنزل ما زال صالحاً للسكن بعد حدوث الزلزال، لذلك قم بالتحدث معه عن جعل املنزل

أك÷ أماناً باستخدام هذا الدليل.

 امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها

باحكام.

من التخلص  كنك  كيف   اكتشف 

عىل قادراً  تكون  لن  عندما   التلوث 

استخدام املرحاض.
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بعد الزلزال:

 حدد موقع مركز الطوارئ

املحيل يف منطقتك

  نحن نعرف اين يقع مركز

 الطوارئ املحيل و كيف �كننا

مساعدة املجتمع املحيل.

نحن مستعدون!

 یقول الخبراء الدولیون أن التدرب على االنخفاض، االحتماء و التشبّث أثناء
الزلزال یقلل من احتمال تعرضك لإلصابة.

 معظم اإلصابات أثناء الزالزل تحصل بسبب األثاث والزخارف وقطع البناء (
 كحجارة أسقف البیوت)، ھذه األشیاء تسبب خطراً أكثر من تھدم المبنى نفسھ

أثناء حدوث الزلزال:
 داخل المنزل- ابقى في الداخل حتى یتوقف الزلزال عن االھتزاز ویكون

الوضع آمناً للخروج. غادر بحذر وانتبھ من األشیاء المتساقطة!

 في المباني العالیة- كما ھو موجود فوق, ال تستعجل بالخروج من المبنى حتى
وإن سمعت أجھزة إنذارات الحریق تعمل.

 في الخارج- ابتعد عن المباني واألشجار وأعمدة الطاقة ثم قم باالنبطاح
واالحتماء والتشبث حتى یتوقف الزلزال.

 في شارع مزدحم في المدینة- ابتعد عن األرصفة ألنك ستكون معرضاً لخطر
 أن یسقط علیك شيٌء ما من أحد المباني المجاورة. بل تحرك بسرعة إلى أحد

 المباني ثم قم باالنبطاح واالحتماء والتشبث.

 ۲-تدرب على االنخفاض، االحتماء
والتشبّث

الیوم

 إذا كنت غ� قادر عىل

 إالنخفاض، االحت
ء

 والتشبث، اعمل عىل

 أفضل ما كنك، وحاول

 العثور عىل وسيلة

 لح
ية رأسك والرقبة.

Tsunami 
safe 
zone

١ نحن جاھزون! نحن مارسنا االنخفاض واالحتماء و التشبث ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ نحن جاھزون! نحن االن نعلم اين يقع خط االمان من التسونامي ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

يف خطر تسونامي؟  

 تحرك برسعة اىل املناطق االمنة س�ا عىل االقدام او عىل

دراجة للمناطق االمنة او املرتفعة. التستخدم السيارة.

 تابع خطوط التسونامي الزرقاء و ارشادات االخالء يف

 منطقة الخطر حتى تصل اىل اقرب نقطة امان او اىل ما

 وراء خطوط التسونامي الزرقاء. تابع الس� حتى تعطي

مساحة لالخرين الذين يأتون من خلفك.

تواصل مع االخرين                                  

 التقي مع االخرين باملكان املتفق عليه من قبل قبل

 ان تصل اىل البيت. اخرب االخرين بأنك عىل مايرام عرب

 وسائل التواصل االجت
عي لو ¾كنت. ارسل رسائل

نصية بدل االتصال لتفادي االزدحام يف شبكة التواصل.

اجمع اطفالك                                        

 تأكد من ان الجميع يعرف ماهي الخطة وقت

 الطوارئ. ال تجعل نفسك عرضة للخطر بذهابك

 للمدرسة يف حÆ انك تعلم ان اطفالك يف مكان امن

    وتحت رعاية املدرسة. اذهب لÈ تلتقطهم يف وقت

امن الحقا.

اجعل بيتك امنا                                       

 قم بأغالق ص
م الغاز ملنع االنفجار املحتمل اذا

 سمعت او شممت ترسب للغاز. اطفئ مفتاح الكهربا

 لو انقطعت او اردت ان ترتك املنزل. لرÏا هناك تلف يف


 االسالك ولكنك Ñ تراها. اغلق ص
م املاء خاصة حين

 تفكر ان هناك تلف يف انابيب املياه. ترسيب املياه من

 املمكن ان يدمر بيتك.

املاء والنظافة  

 اغيل املاء العادي ملدة دقيقة قبل رشبه او اضف نصف

 ملعقة صغ�ة من سائل التبييض املنزيل اىل ٠١ لرتات

 من املاء و تركه ملدة ٠٣ دقيقة قبل الرشب.

 التقم باستخدام السيفون يف املرحاض، احفر حفرة يف

االرض للنفايات لو ¾كنت. ابقى نظيفا.

 تحقق من ج�انك                                           

 اعتني باالفراد الذين يعيشون وحدهم، املسنÆ او

 الذين عندهم محدودية يف الحركة من الج�ان او

 الذين يحتاجون مساعدة اضافية.

 ادعمو بعضكم البعض من خالل مشاركة املوارد و

الخرباة املتاحة لديكم.

اذهب اىل مركز الطوارئ املحيل  

اذا كنت بحاجة اىل املساعدة

اذا كنت تستطيع املساعدة Ïشاركتك املوارد واملهارات

لجمع وتبادل املعلومات حول ما حدث يف منطقتكم

 للتنسيق و االستجابة محليا و نقل املعلومات اىل مركز

الطوارئ يف مجلس البلدية.

  

استمع اىل الراديو للحصول عىل معلومات الطوارئ

www.wremo.nzاو زر موقع  

 التسونامي هو عبارة عن عدد من األمواج الكب�ة التي قد تصل بعد الزلزال ببضع

 ساعات, املوجة األوىل قد ال تكون األكرب. قم بإخالء املنزل والذهاب إىل منطقة آمنة

بعيداً عن خطوط التسونامي الزرقاء.

 تحدث إىل ج�انك وأخربهم كيف يذهبون إىل منطقة آمنة، البعض منهم قد يحتاج اىل

املساعدة.

 اكتشف ان كان املكان الذي تعيش فيه - تعمل فيه - تلعب فيه موجوداً يف منطقة

 تسونامي عرب املوقع:

  getprepared.nz/TsunamiZone
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 املوجة األوىل قد تصل يف خالل عرش دقائق

 فقط! لذلك لن يكون هناك وقت كاٍف

 للتحذير عرب صفارات االنذار. نحن نرسل

 فقط تحذيرات التسونامي التي تحصل يف

بلدان بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

 انتظر حتى یصبح
 كل شيء في مأمن

 قبل االقتراب
 من الساحل بعد

حدوث تسونامي.

 ۳-تعرف على منطقة خطر التسونامي
ان كنت قريباً من الساحل أثناء حدوث الزلزال وكان االهتزاز طويالً أو قوياً، أهرب!

أثناء حدوث زلزال، إنذار التسونامي الوحيد الذي ستحصل عليه هو الزلزال نفسه.

 مركز الطوارئ املدå يطمح لÈ يجني املنافع لصالح املجتمع.

 كذلك يسمى مركز الطوارئ املحيل Ïركز الدفاع املدå ولكننا

غ�نا االسم ليعكس اهدافنا بشكل افضل.

 بعد اي زلزال كب�، يجب عىل السكان املحليÆ االجت
ع يف

 مركز الطوارئ املحيل للتنسيق و االستجابة للمجتمع باستخدام

املهارات و املوارد املتاحة لديهم.

  اعرف اين يقع مركز الطوارئ املحيل يف منطقتك   

 من خالل موقعنا:

www.getprepared.org.nz/Hubs

 سوف تجد يف موقع الطوارئ املحيل مجموعة من الحاجات

   االساسية مثل وسائل الكتابة و الراديو للتواصل و كذلك خرائط

 و جوال ثناè للدفاع املدå يسمح بالتواصل مع مركز عمليات

 الطوارئ التابع للبلدية.

:getprepared.nzاثناء وجودك عىل موقع  

اتبع الرابط اعاله لÈ تتحرى من خدطة الطوارئ املحلية الخاصة Ïنطقتك

 انظر اىل الخريطة لÈ تعرف مناطق االخالء واين يقع خط التسونامي من منطقة

سكنك، عملك و نشاطك.

 تحقق من هذا املوقع الذي تحصل عىل معلومات موثوقة فيه.

www.wremo.nz 

١

٢
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 ۱-سجل في البرنامج و
تابع ریمو

          منابع جیدة للتواصل و الحصول على المعلومات

   موقع ریمو للطوارئ 
 www.WREMO.nz تصفحوا

   صفحة الفیسبوك 
facebook.com/WREMOnz 

   صفحة تویتر ریمو 
WREMOinfo@ تصفحوا

   تصفحوا موقع البلدیة و مواقع التواصل االجتماعیة التابعة لھم  
 

   استمعوا الى رادیو نیوزیلندا و المحطات االذاعیة المحلیة

انقر عليها

دلیلك وقت الزلزال

 حمل الربنامج

 قم بتحميل تطبيق الطوارئ الخاص بالصليب األحمر النيوزيلندي. تأكد

 بأن إشعارات التطبيق تعمل، حتى تتمكن WREMO من تنبيهك يف حال

حدوث اي طارئ تهدد حياتكم.

 WREMO ستحذركم فقط عندما تكون سالمتكم يف خطر و كنكم يف

 اعداد التطبيقات ليصلكم ما تريدونه فقط ولكن تذكروا هذا التطبيق

 خاص Ïنطقة ولينغتون فقط، بالطبع التريدون ان يصلكم اشعار عن كل

 ريح تهب يف نيوزيلندا.

عندما يصلك التنبيه

 قم باتباع النصائح التي يقدمها لك التطبيق وشاركها عرب مواقع التواصل

االجت
عي أو عرب الرسائل النصية مع الناس الذين يهمهم األمر

٢٣٤٥٦٧٨نحن سجلنا يف موقع الطوارئنحن جاھزون!

 دليلك وقت

الزلزال

استعد االن و حمل التطبیق

شارك

دوراة االستعداد للطوارئ املجانية

 تعرف عىل كيفية مساعدة ارستك و مجتمعك

 املحيل لÈ تكون مستعدا لالستجابة و التعايف

 يف حال حدوث زلزال كب�. انك سوف تساعد

 مجتمعك لÈ يكون عىل علم، مستعد و يف حالة

 تواصل.
 سجل يف احدى دوراتنا:   

getprepared.nz/
Courses

 كنك أيضا أن تصبح متطوع يف رو   

ملساعدة مجتمعك لالستعداد والرد
getprepared.nz/

Volunteer

ورش استمرارية االعªل الحرة

 اذا كنت مدير موسسة تجارية او محلية فسوف

ترغب باالحتفاظ بها بعد اي تعطيل كب� اوصغ�

 زبائنك واملوظفÆ يعتمدون عليك. ورشتنا سوف

 تساعدك و موظفيك لÈ تتمكن من مواصلة

 العمل و اتخاذ القرارات الصائبة يف االوقات

الصعبة.

 سوف يجد املشاركون معرفة اساسيات التخطيط

 لالستمرار يف العمل لÈ يبدئون بخطة العمل

 الخاصة بهم. نحن نقدم ورشة االع
ل هذه ملدة

ساعتÆ يف كل انحاء ولينجتون.

   getprepared.nz/
Businesses :تصفح 

خطة االستجابة املجتمعية

 يساهم أشخاص مثلك للتخطيط يف منتدى خطة

 استجابة . تعرف عىل ما يجري من التخطيط

 وكيف كنك املساهمة يف ذلك. ان لديك معرفة

قيمة عن مجتمعك من شأنها ان تحدث فرق.

   Getprepared.org.nz/
ResponsePlan: تصفح 

Contact us 

              wremo@gw.govt.nz

                              04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

 عمل رائع! انك اتخذت الخطوة

االوىل ل² تكون ساملا.
منطقة ولينجتون منطقة رائعة للعيش ولكنها قليال عاصفة.

 نحن كث�ا ما نواجه الزالزل و العواصف و الفيضانات و

االنهيارات االرضية و نحن معرضون ايضا لخطر تسونامي.

 حاالت الطوارئ هذه تخلف اثار م
ثلة. سيكون من الصعب التنقل

او التواصل مع االحباب او ايجاد الحاجيات الالزمة.

 لقد اوجزنا االشياء التي كنك القيام بها لÈ تساعد ارستك و

 مجتمعك يف االوقات الصعبة و بعد حدوث زلزال كب� لÈ تكونوا

بأمان و اقىص قدر ممكن من اللراحة.

  عن طريق املشاركة يف التنبيهات كنت قد اكملت للتو خطوتك االوىل!

 انتقل اىل املراحل االخرى و انظر ما كن ان تقوم به اليوم، هذه

 اليلة، خالل عطلة نهاية االسبوع و االسبوعÆ املقبلÆ حتى يتم اعداد

 منزلك. بالتأكيد كل خطوة تستحق الجهد و اذا كان لديك اي اسئلة

الرجاء التواصل معنا.

 من فريق رو (مكتب إدارة الطوارئ منطقة

ويلينغتون)

Arabic edition

حان الوقت االن

٢



بعد الزلزال:

 حدد موقع مركز الطوارئ

املحيل يف منطقتك

  نحن نعرف اين يقع مركز

 الطوارئ املحيل و كيف �كننا

مساعدة املجتمع املحيل.

نحن مستعدون!

 یقول الخبراء الدولیون أن التدرب على االنخفاض، االحتماء و التشبّث أثناء
الزلزال یقلل من احتمال تعرضك لإلصابة.

 معظم اإلصابات أثناء الزالزل تحصل بسبب األثاث والزخارف وقطع البناء (
 كحجارة أسقف البیوت)، ھذه األشیاء تسبب خطراً أكثر من تھدم المبنى نفسھ

أثناء حدوث الزلزال:
 داخل المنزل- ابقى في الداخل حتى یتوقف الزلزال عن االھتزاز ویكون

الوضع آمناً للخروج. غادر بحذر وانتبھ من األشیاء المتساقطة!

 في المباني العالیة- كما ھو موجود فوق, ال تستعجل بالخروج من المبنى حتى
وإن سمعت أجھزة إنذارات الحریق تعمل.

 في الخارج- ابتعد عن المباني واألشجار وأعمدة الطاقة ثم قم باالنبطاح
واالحتماء والتشبث حتى یتوقف الزلزال.

 في شارع مزدحم في المدینة- ابتعد عن األرصفة ألنك ستكون معرضاً لخطر
 أن یسقط علیك شيٌء ما من أحد المباني المجاورة. بل تحرك بسرعة إلى أحد

 المباني ثم قم باالنبطاح واالحتماء والتشبث.

 ۲-تدرب على االنخفاض، االحتماء
والتشبّث

الیوم

 إذا كنت غ� قادر عىل

 إالنخفاض، االحت
ء

 والتشبث، اعمل عىل

 أفضل ما كنك، وحاول

 العثور عىل وسيلة

 لح
ية رأسك والرقبة.

Tsunami 
safe 
zone

١ نحن جاھزون! نحن مارسنا االنخفاض واالحتماء و التشبث ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ نحن جاھزون! نحن االن نعلم اين يقع خط االمان من التسونامي ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

يف خطر تسونامي؟  

 تحرك برسعة اىل املناطق االمنة س�ا عىل االقدام او عىل

دراجة للمناطق االمنة او املرتفعة. التستخدم السيارة.

 تابع خطوط التسونامي الزرقاء و ارشادات االخالء يف

 منطقة الخطر حتى تصل اىل اقرب نقطة امان او اىل ما

 وراء خطوط التسونامي الزرقاء. تابع الس� حتى تعطي

مساحة لالخرين الذين يأتون من خلفك.

تواصل مع االخرين                                  

 التقي مع االخرين باملكان املتفق عليه من قبل قبل

 ان تصل اىل البيت. اخرب االخرين بأنك عىل مايرام عرب

 وسائل التواصل االجت
عي لو ¾كنت. ارسل رسائل

نصية بدل االتصال لتفادي االزدحام يف شبكة التواصل.

اجمع اطفالك                                        

 تأكد من ان الجميع يعرف ماهي الخطة وقت

 الطوارئ. ال تجعل نفسك عرضة للخطر بذهابك

 للمدرسة يف حÆ انك تعلم ان اطفالك يف مكان امن

    وتحت رعاية املدرسة. اذهب لÈ تلتقطهم يف وقت

امن الحقا.

اجعل بيتك امنا                                       

 قم بأغالق ص
م الغاز ملنع االنفجار املحتمل اذا

 سمعت او شممت ترسب للغاز. اطفئ مفتاح الكهربا

 لو انقطعت او اردت ان ترتك املنزل. لرÏا هناك تلف يف


 االسالك ولكنك Ñ تراها. اغلق ص
م املاء خاصة حين

 تفكر ان هناك تلف يف انابيب املياه. ترسيب املياه من

 املمكن ان يدمر بيتك.

املاء والنظافة  

 اغيل املاء العادي ملدة دقيقة قبل رشبه او اضف نصف

 ملعقة صغ�ة من سائل التبييض املنزيل اىل ٠١ لرتات

 من املاء و تركه ملدة ٠٣ دقيقة قبل الرشب.

 التقم باستخدام السيفون يف املرحاض، احفر حفرة يف

االرض للنفايات لو ¾كنت. ابقى نظيفا.

 تحقق من ج�انك                                           

 اعتني باالفراد الذين يعيشون وحدهم، املسنÆ او

 الذين عندهم محدودية يف الحركة من الج�ان او

 الذين يحتاجون مساعدة اضافية.

 ادعمو بعضكم البعض من خالل مشاركة املوارد و

الخرباة املتاحة لديكم.

اذهب اىل مركز الطوارئ املحيل  

اذا كنت بحاجة اىل املساعدة

اذا كنت تستطيع املساعدة Ïشاركتك املوارد واملهارات

لجمع وتبادل املعلومات حول ما حدث يف منطقتكم

 للتنسيق و االستجابة محليا و نقل املعلومات اىل مركز

الطوارئ يف مجلس البلدية.

  

استمع اىل الراديو للحصول عىل معلومات الطوارئ

www.wremo.nzاو زر موقع  

 التسونامي هو عبارة عن عدد من األمواج الكب�ة التي قد تصل بعد الزلزال ببضع

 ساعات, املوجة األوىل قد ال تكون األكرب. قم بإخالء املنزل والذهاب إىل منطقة آمنة

بعيداً عن خطوط التسونامي الزرقاء.

 تحدث إىل ج�انك وأخربهم كيف يذهبون إىل منطقة آمنة، البعض منهم قد يحتاج اىل

املساعدة.

 اكتشف ان كان املكان الذي تعيش فيه - تعمل فيه - تلعب فيه موجوداً يف منطقة

 تسونامي عرب املوقع:

  getprepared.nz/TsunamiZone
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 املوجة األوىل قد تصل يف خالل عرش دقائق

 فقط! لذلك لن يكون هناك وقت كاٍف

 للتحذير عرب صفارات االنذار. نحن نرسل

 فقط تحذيرات التسونامي التي تحصل يف

بلدان بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

 انتظر حتى یصبح
 كل شيء في مأمن

 قبل االقتراب
 من الساحل بعد

حدوث تسونامي.

 ۳-تعرف على منطقة خطر التسونامي
ان كنت قريباً من الساحل أثناء حدوث الزلزال وكان االهتزاز طويالً أو قوياً، أهرب!

أثناء حدوث زلزال، إنذار التسونامي الوحيد الذي ستحصل عليه هو الزلزال نفسه.

 مركز الطوارئ املدå يطمح لÈ يجني املنافع لصالح املجتمع.

 كذلك يسمى مركز الطوارئ املحيل Ïركز الدفاع املدå ولكننا

غ�نا االسم ليعكس اهدافنا بشكل افضل.

 بعد اي زلزال كب�، يجب عىل السكان املحليÆ االجت
ع يف

 مركز الطوارئ املحيل للتنسيق و االستجابة للمجتمع باستخدام

املهارات و املوارد املتاحة لديهم.

  اعرف اين يقع مركز الطوارئ املحيل يف منطقتك   

 من خالل موقعنا:

www.getprepared.org.nz/Hubs

 سوف تجد يف موقع الطوارئ املحيل مجموعة من الحاجات

   االساسية مثل وسائل الكتابة و الراديو للتواصل و كذلك خرائط

 و جوال ثناè للدفاع املدå يسمح بالتواصل مع مركز عمليات

 الطوارئ التابع للبلدية.

:getprepared.nzاثناء وجودك عىل موقع  

اتبع الرابط اعاله لÈ تتحرى من خدطة الطوارئ املحلية الخاصة Ïنطقتك

 انظر اىل الخريطة لÈ تعرف مناطق االخالء واين يقع خط التسونامي من منطقة

سكنك، عملك و نشاطك.

 تحقق من هذا املوقع الذي تحصل عىل معلومات موثوقة فيه.

www.wremo.nz 
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 ۱-سجل في البرنامج و
تابع ریمو

          منابع جیدة للتواصل و الحصول على المعلومات

   موقع ریمو للطوارئ 
 www.WREMO.nz تصفحوا

   صفحة الفیسبوك 
facebook.com/WREMOnz 

   صفحة تویتر ریمو 
WREMOinfo@ تصفحوا

   تصفحوا موقع البلدیة و مواقع التواصل االجتماعیة التابعة لھم  
 

   استمعوا الى رادیو نیوزیلندا و المحطات االذاعیة المحلیة

انقر عليها

دلیلك وقت الزلزال

 حمل الربنامج

 قم بتحميل تطبيق الطوارئ الخاص بالصليب األحمر النيوزيلندي. تأكد

 بأن إشعارات التطبيق تعمل، حتى تتمكن WREMO من تنبيهك يف حال

حدوث اي طارئ تهدد حياتكم.

 WREMO ستحذركم فقط عندما تكون سالمتكم يف خطر و كنكم يف

 اعداد التطبيقات ليصلكم ما تريدونه فقط ولكن تذكروا هذا التطبيق

 خاص Ïنطقة ولينغتون فقط، بالطبع التريدون ان يصلكم اشعار عن كل

 ريح تهب يف نيوزيلندا.

عندما يصلك التنبيه

 قم باتباع النصائح التي يقدمها لك التطبيق وشاركها عرب مواقع التواصل

االجت
عي أو عرب الرسائل النصية مع الناس الذين يهمهم األمر

٢٣٤٥٦٧٨نحن سجلنا يف موقع الطوارئنحن جاھزون!

 دليلك وقت

الزلزال

استعد االن و حمل التطبیق

شارك

دوراة االستعداد للطوارئ املجانية

 تعرف عىل كيفية مساعدة ارستك و مجتمعك

 املحيل لÈ تكون مستعدا لالستجابة و التعايف

 يف حال حدوث زلزال كب�. انك سوف تساعد

 مجتمعك لÈ يكون عىل علم، مستعد و يف حالة

 تواصل.
 سجل يف احدى دوراتنا:   

getprepared.nz/
Courses

 كنك أيضا أن تصبح متطوع يف رو   

ملساعدة مجتمعك لالستعداد والرد
getprepared.nz/

Volunteer

ورش استمرارية االعªل الحرة

 اذا كنت مدير موسسة تجارية او محلية فسوف

ترغب باالحتفاظ بها بعد اي تعطيل كب� اوصغ�

 زبائنك واملوظفÆ يعتمدون عليك. ورشتنا سوف

 تساعدك و موظفيك لÈ تتمكن من مواصلة

 العمل و اتخاذ القرارات الصائبة يف االوقات

الصعبة.

 سوف يجد املشاركون معرفة اساسيات التخطيط

 لالستمرار يف العمل لÈ يبدئون بخطة العمل

 الخاصة بهم. نحن نقدم ورشة االع
ل هذه ملدة

ساعتÆ يف كل انحاء ولينجتون.

   getprepared.nz/
Businesses :تصفح 

خطة االستجابة املجتمعية

 يساهم أشخاص مثلك للتخطيط يف منتدى خطة

 استجابة . تعرف عىل ما يجري من التخطيط

 وكيف كنك املساهمة يف ذلك. ان لديك معرفة

قيمة عن مجتمعك من شأنها ان تحدث فرق.

   Getprepared.org.nz/
ResponsePlan: تصفح 

Contact us 

              wremo@gw.govt.nz

                              04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

 عمل رائع! انك اتخذت الخطوة

االوىل ل² تكون ساملا.
منطقة ولينجتون منطقة رائعة للعيش ولكنها قليال عاصفة.

 نحن كث�ا ما نواجه الزالزل و العواصف و الفيضانات و

االنهيارات االرضية و نحن معرضون ايضا لخطر تسونامي.

 حاالت الطوارئ هذه تخلف اثار م
ثلة. سيكون من الصعب التنقل

او التواصل مع االحباب او ايجاد الحاجيات الالزمة.

 لقد اوجزنا االشياء التي كنك القيام بها لÈ تساعد ارستك و

 مجتمعك يف االوقات الصعبة و بعد حدوث زلزال كب� لÈ تكونوا

بأمان و اقىص قدر ممكن من اللراحة.

  عن طريق املشاركة يف التنبيهات كنت قد اكملت للتو خطوتك االوىل!

 انتقل اىل املراحل االخرى و انظر ما كن ان تقوم به اليوم، هذه

 اليلة، خالل عطلة نهاية االسبوع و االسبوعÆ املقبلÆ حتى يتم اعداد

 منزلك. بالتأكيد كل خطوة تستحق الجهد و اذا كان لديك اي اسئلة

الرجاء التواصل معنا.

 من فريق رو (مكتب إدارة الطوارئ منطقة

ويلينغتون)

Arabic edition

حان الوقت االن

٢

نحن عىل استعداد!

اين يلتقي افراد البيت:

معظم الناس يتم انقاذهم يف حاالت الطوارئ ومساعدتهم بواسطة اناس آخرين. ج¶انك لديهم األولوية لدعمك.

لو كنت غ� قادر عىل جلب خزان ماء.. عليك بشكل أو بآخر أن تخزن بعضاً من املاء عىل األقل!

 استخدم زجاجات (قناå) املاء البالستيكية كب�ة الحجم, ال تستخدم علب الحليب القدة,

ألن كميات الحليب الصغ�ة املتبقية ستختلط باملاء.

امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها باحكام.

الرجاء اغالق القناå بأحكام و تخزينها يف مكان بارد مظلم.

 حافظ عىل نقاوة املياه باستبدالها كل ١٢ شهرا.

 -أمن أسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب.

 امن عىل
حامالت املنزل

املاء

 ٦-قم بتخزين املياه

 بعد حدوث زلزال ضخم, لن يكون Ïقدوركم الحصول عىل املاء عرب الصناب�, لذلك ستحتاجون إىل كمية

 من املاء للطوارئ. كل
 كانت الكمية أكرب كان هذا أفضل، سوف تحتاجون إىل تخزين كميات من املاء

تكفي لجميع أفراد األرسة ملدة أسبوع.

ألليلة عطلة نهاية االسبوع االسبوع القادم

 زوج من االحذية املناسبةللميش، سرتة،

 قليال من املاء و الطعام بداية جيدة

الكهرباء

حقيبة الطوارئ

املرافق املنزلية

املرافق املنزلية املترضرة قد تكون خطرة وقد ¾نعك من البقاء يف منزلك.

 اكتشف مكان ص
م الغاز الرئييس (إن كان لديك غاز), مكان مفتاح الكهرباء

 الرئييس, ومكان مصدر املاء, وتعلم كيف تقوم بإغالقهم. قم بوضع عالمات عليهم

حتى تكون قادراً عىل إيجادهم برسعة أكرب.

 متوسط استهالك املياه للشخص الواحد

١٥٤٠ لرت من املاء يف االسبوع

الغاز

 اشرتي خزان للمياه بسعة ٢٠٠ لرت (أو أك÷ إن استطعت) يف نهاية هذا األسبوع!

 حتى يكون لديك ماء كاٍف لحاالت الطوارئ, خزانات املياه ليست مرتفعة التكلفة

وكنك وضعها يف املنزل بنفسك, ك
 كنك ملؤها Ïاء الصنبور.

   getprepared.nz/Water

عندنا تفاصيل التواصل مع الج�ان:

 يف حالة الطوارئ يفضل

 تأمÈ ١٤٠ لرتاً من املاء

 للشخص الواحد يف األسبوع

Æاملاء و الغذاء, تأم Æلتأم 

 مستلزمات النظافة (فرش

 األسنان وغسيل األيدي

وليف الح
م)

Èأو عىل أقل تقدير, تأم 

 ٢٠ لرتاً من املاء للشخص

الواحد يف األسبوع

 للرشب وتأمÆ مستلزمات

200L

 بيتك ورشكة
Æالتأم
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 ضع حاجياتك االساسية يف مايتعلق بالبيت والعمل يف

حقيبة
 قد تضطر ملغادرة املنزل برسعة, أو قد تضطر للميش مسافات طويلة للعودة من

 العمل إىل املنزل. فكر في
 قد تحتاجه و ضعه يف حقيبة كنك حملها. ضع فيها

 املستلزمات األساسية التي تساعدك عىل ¾شية امورك لبضع ساعات أو حتى بضع

 أيام. كنك تدب� ذلك بنفسك, ولن يكون هذا عايل التكلفة.

   getprepared.nz/GrabBag

 اشرتي خزان ماء

 للطوارئ كهذا

 من البلدية بسعر

$١٠٥

 استبدل اي قطع مثقوبة او
فاسدة

-أمن قطع األثاث الثقيلة والطويلة.

 تفاصيل االشخاص الذين بأمكانهم التقاط اطفالنا من

املدرسه:

اين تقع ص
مات املرافق لدينا:

املاء:

الكهرباء:

الغاز:

موقع مركز الطوارئ املحيل يقع يف:

١ ٢ ٣ نحن جاهزون! نحن االن لدينا خطة عائلية ونعلم كيف نكون بأمان ٥ ٦ ٧ ٨

١ ٢ ٣ ٤ نحن جاهزون! ٦ نحن جعلنا بيتنا اك÷ امانا ٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ نحن جاهزون! نحن االن تعرفنا عىل ج�اننا و هم يعرفوننا ٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ نحن تهيأنا  نحن لدينا كمية كافية من الحاجيات الرضورية ملدة اسبوع

١ ٢ ٣ ٤ ٥ نحن جاهزون! نحن االن لدينا كمية من املاء تكفي ملدة اسبوع ٧ ٨

للحصول عىل معلومات االستعداد للطوارئ تصفح:  

 www.getprepared.nz  

اكتبوا هذه االمور والصقوها يف جدار كابينت املطبخ من الداخل

 بعد حدوث زلزال ضخم رÏا لن تكون قادراً عىل استخدام هاتفك الجوال أو إرسال رسائل اىل اإليل أو ان تستخدم مواقع التواصل

 االجت
عية، لذلك قم بعمل خطة من اآلن يف حال Ñ تكن قادراً عىل التواصل.

حافظ عىل سالمة أطفالك.

 املدارس قادرة عىل الحفاظ عىل سالمة أطفالكم

تفقد خطة الطوارئ الخاصة باملدارس عرب:   

getprepared.nz/schools

  تحدث مع ثالثة أشخاص من أصدقائك أو أقاربك الذين يعيشون

بالقرب منك وأخربهم بأن يقوموا هم بأخذ أطفالك إىل مكان آمن.

 -أخرب أطفالك عن من قد يقوم بأخذهم يف حال Ñ تستطع أنت

أخذهم.

اتفقوا عىل نقطة تجمع آمنة

اتفق مع عائلتك عىل مكان تستطيعون فيه العثور عىل

بعضكم البعض, خططوا للبقاء مع أقاربكم أو أصحابكم أيضاً إن احتجتم.

تأكدوا من تأمÈ املنزل

 معظم الناس ال تلكون التأمÆ الكايف, تأكد أن منزلك وممتلكاتك قد تم تأمينهم

بالكمية الصحيحة. قم بالتواصل مع رشكة التأمÆ الخاصة بك.

٤-اتفقوا عىل خطة عائلية۵-إجعل منزلك أكÐ أماناً

تحقق من اساسيات املنزل   

 امن على الخزان
الرئیسي للمیاه

 اجعل المدفأة الخشبیة
 مومنة او قم بأزالتھا

اذا اردت  ٧-تعرف عىل الج¶ان

 ٨-جرب التخييم يف املنزل.

جميع املنازل مجهزة بحاجات األرسة للحياة اليومية.

 اللحاف املوجود عىل الرسير واملالبس التي يف الخزانة هي أشياء

.كنكم استخدامها يف حاالت الطوارئ

 احتفظ بحاجات األطفال الرضع والحيوانات األليفة لÈ تكون متوفرة
يف أي وقت.

جهز قاþة بأدويتك التي تحتاجها وتأكد بأنه لديك ما يكفي منها.

 عندما تعتني بنفسك وبسالمتك وسالمة أفراد عائلتك, فإنك تساهم
 Ïساعدة ع
ل الطوارئ حتى يركزوا عىل مساعدة الناس اآلخرين

Ïواردهم املحدودة.

 اجعل صيدليتك املنزلية

 مملوءة داþاً, حتى ال تحتاج

 للتسوق مرة اخرى خالل

أسبوع.

 كن عىل تواصل مع بعض الناس يف حيك الذي تسكن فيه,

حتى �كنك يف حال الطوارئ أن:

 تتأكد من سالمة الجميع, وأن تساعد من يحتاج مساعدة
إضافية منهم.

 تبادل الخربات واملعلومات عن كيفية التعامل مع حاالت
الطوارئ لÈ تدعموا بعضكم البعض يف االيام التالية.

 واألفضل من هذا كله أنك ستقوم ببناء صداقات مع سكان حيك كل يوم

يف السنة.

  ابدأ معهم بابتسامة لطيفة وعرف نفسك لهم!, نعلم أن الخطوة األوىل

 هي األصعب. قل لهم أنك تريد معلومات عن طريقة التواصل معهم

 حتى تتمكن من التواصل معهم يف حاالت الطوارئ. انها بداية سهلة

للتواصل.

getprepared.nz/neighbours

 رÏا كنك دعوتهم إىل حفالت الشواء

 أو القيام ببعض األشياء سوية مع بعض

من ج�انك يف ما بعد ذلك!

 امن دعم اضايف للجدران و

القطع املتهالكة

 امن اسطوانات املاء

الساخن و مدفأة الخشب

 هل هناك اي تلف او حفر يف
االعمدة؟
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 جعل منزلك أكثر أماناً سیقلل الضرر الناتج أثناء حدوث زلزال، وسیسمح لك
 بالبقاء في منزلك بدالً من إیجاد مكان آخر حتى لو كان منزلك فیھ بعض من

 الفوضى.
تحقق من أمان السقف، الجدران واألثاث وأساس املنزل.

إن احتجت إىل املساعدة, قم بإحضار خب� ليتحقق من قدرة منزلك عىل تحمل الزالزل.

سوف تجد يف املوقع ادناه من يقيم منزلك رسيعا

  getprepared.nz/SafeHomes 

إن كنت تسكن يف اإليجار

 األمر سيهم مالك املنزل إن كان املنزل ما زال صالحاً للسكن بعد حدوث الزلزال، لذلك قم بالتحدث معه عن جعل املنزل

أك÷ أماناً باستخدام هذا الدليل.

 امأل كل زجاجة إىل آخرها ثم اغلقها

باحكام.

من التخلص  كنك  كيف   اكتشف 

عىل قادراً  تكون  لن  عندما   التلوث 

استخدام املرحاض.

 

getprepared.org.nz/
Toilets


