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البحوث أثبتت أنو المغادرة المتأخرة ممكن تسبب ليك موت. وفي الـ 
100 سنة الفاتت، %60 من الناس الماتو في حرايق بتاعت غابات 

لقوهم ميتين في مسافة 100 متر من بيوتهم. 

انت الزم تتصّرف سريع. “ما تنتظر عشان تشوف” الحا يحصل شنو، 
ألنو المغادرة في اللحظات النهائية ممكن تسبب موت. إحذر من التكهن 

لتأجيل تنفيذ خطة بتاعتك.

قم بتنزيل نموذج خطة النجاة من حرايق بتاعت غابات 
 .www.dfes.wa.gov.au :اليوم من موقع انترنت ده

كالم ده ممكن ينقذ حياتك!
لو انت ساكن في أو قريب من منطقة فيها شجر صغير كتير، استخدام خطة للنجاة من حرايق بتاعت 

غابات بكون حاجة مهمة شديد. خطة دي ممكن تساعدك عشان تتفادى اتخاذ قرارات في اللحظات 
األخيرة. وقرارات متأخرة دي ممكن تسبب ليك موت أثناء حريق بتاع الغابات. 

نصائح بتاعت خطة النجاة من حرايق الغابات
خطة بتاعتك الزم تكون مناسبة ليك ولعائلتك. كل زول خطة   ■

بتاعتو حا تكون مختلفة بتعتمد على ظروفه الخاصة. 

لو انت ساكن لوحدك، أعمل خطة مشتركة مع جيرانك.   ■

اكتب خطتك وما تتردد في تنفيذها لّمن وكت يجي.  ■

جهز خطة بتاعتك واتمرن عليها مع كل ناس بيتكم قبل بداية   ■
موسم حرايق الغابات.

راجع خطتك لّمن ظروف أسرتك تتغير.   ■

ما تنسى أنك تعمل حساب حيواناتك األليفة وماشيتك في خطتك   ■
للنجاة من حرايق الغابات.

خطة النجاة من حرايق بتاعت غابات

خطتك الزم يكون فيو: 
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الحاجات الممكن تخليك تغادر أو تبدأ في الدفاع 
عن عقارك. 

قرار بتاع مغادرتك إلى مكاٍن آمن أو أنك تقعد للدفاع 
بفعالية عن عقارك. 

خطة بديلة. األحوال ممكن تتغير بسرعة أثناء حريق 
بتاع الغابات، وكالم ده بحصل كتير وفجأة. خطة بتاعتك 

الزم تكون مرنة وتغطي مجموعة من األحوال الممكن 
انت تواجهها قبل أو أثناء أو بعد الحريق.

المكان الحاتمشي ليو وكيف حا تصل ليو اذا انت 
خططت للمغادرة إلى مكان أكثر أمان. 

حرائق الغابات
ورقة المعلومات 

 www.dfes.wa.gov.au لو انت داير معلومات زيادة، خش في موقع انترنت ده 
أو اتصل بـ DFES Community Engagement على الرقم 9816 9395.

 Department of Fire and Emergency Services (DFES) معلومات في النشرة دي عملتها
كخدمة تطوعية لكل الناس. نشرة دي عملوها بحسن نّية، وجابوها من موارد بعتقدو أنها موثوقة 
ودقيقة في وكت بتاع النشر. لكن برضو، موثوقية ودقة بتاع معلومات دي ما ممكن يكون طوالي 
مضمون، عشان كدة ناس DFES بخلو مسؤولية بتاعم بصراحة عن أي فعل أو ترك حصل أو ما 
حصل إستناداً إلى المعلومات دي، وعن أي تبعات، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، تنشأ عن 

الفعل أو الترك ده. القصد من النشرة دي أنها تكون دليل إرشادي بس، وأي زول بقرا كالم ده الزم 
يحصل على مشورة مستقلة خاصة بيو ويعمل استفسارات بتاعتو الضرورية الخاصة بيو.


