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

06 مفكرة تجھیز عقار بتاعك
جاھزیة عقار بتاعك دي شنو؟

المقصود شنو بمنطقة حمایة الممتلكات؟
Asset protection zone (APZ) ھي منطقة محیطة 

تمتد لمساحة ال تقل عن 20 متر حول المبنى من كل 
الجوانب، وبكون فیھا مواد قابلة لالحتراق شویة أو منعدمة. 

وفي الضواحي، كالم ده ممكن یعني أنو البلوك كلو ممكن یقع في 
نطاق APZ بتاعتك. 

انت الزم تجھز حواجز نیران حسب إشعار انتشار الحرائق   ■■
الصادر من حكومتك المحلیة. والزم تتأكد من أنو الممر من 

عقار بتاعك إلى الطریق العام مافیو أي عوائق. 
انت الزم تحمي بیت بتاعك من ھجمات الجمر، عشان كده    ■■

ب حواجب وشبك معمول من األسالك. الزم ترّكِ
الزم تقفل أي فتحات تحت أرضیة العقار وتحت السقف    ■■
واألفاریز وفتحات التھویة الخارجیة والمناور والمداخن 

وكسوة الحیطان. 
الحرق لتقلیل الخطر – لو انت دایر معلومات زیادة راجع    ■■

DFES Winter Burning Guide. ولو دایر نسخة عن الدلیل 
 DFES Environmental Protection Branch ده اتصل بـ

على الرقم ده 
انت الزم تجھز مصدر بتاع مویة غیر اإلمداد    ■■

المائي الرئیسي. 
ناقش تدابیر الوقایة من الحریق واالستعداد مع    ■■

عائلتك وجیرانك.

لتجھیز منطقة حمایة ممتلكات محیطة بمساحة 
20 متر، في أنواع تدابیر كتیرة لتقلیل الخطر انت 

ممكن تعملو في عقار بتاعك، كالم ده زي: 

تقلیل كمیة بتاع المواد المساعدة على االشتعال    ■■

في كل البیت، وعشان تعمل كده انت الزم 
تقص النجیلة الطویلة، وتقص أوراق األشجار 

واألغصان وتقلم الشجیرات. 
انت الزم ترش العشب الكوبس والضار   ■■

بمبید األعشاب. 
ممكن تعمل حرق تحت السیطرة في عقار    ■■

بتاعك. اسأل ناس الھیئة الحكومیة المحلیة في 
منطقتك عن التصاریح والقیود المنطبقة على 

الحرق المسیطر علیھ.
نقل المواد القابلة لالشتعال زي أكوام الخشب    ■■

بعید من بیت بتاعك. 

في حاالت كتیر، بكون التنضیف الیدوي واآللي أفضل 
طریقة لحمایة عقار بتاعك. تدابیر دي تنظیم بتاعھا 
ساھل وتعتبر أكثر سالمةً من الحرق لتقلیل الخطر. 

انت مامفروض تنتظر لغایة الصیف عشان تبدأ في تجھیز بیت بتاعك وأسرتك لموسم 
بتاع حرائق الغابات. في إجراءات كتیرة انت ممكن تعملو في طول السنة لمساعدتك 
عشان تجھز عقار بتاعك لحرائق الغابات. انت الزم تعمل إدارة كویسة لعقار بتاعك 

طول السنة – قلِّل من خطر بتاع حرائق الغابات على عقار بتاعك ھسي دي! 

حرائق الغابات
ورقة المعلومات 

في تحوطات انت ممكن تعملو ھسي طوالي لمساعدتك 
على حمایتك وحمایة عقار بتاعك من حرائق الغابات:

مساحة مترین بین 
البیت واألغصان

انت الزم تعمل 
قّص النجیلةحاجز بتاع نیران

شیل كل الحاجات 
الممكن تولع مع النار

انت الزم تقص 
األغصان التحت

 Department of Fire and Emergency Services (DFES) معلومات في النشرة دي عملتھا
كخدمة تطوعیة لكل الناس. نشرة دي عملوھا بحسن نیّة، وجابوھا من موارد بعتقدو أنھا موثوقة 
ودقیقة في وكت بتاع النشر. لكن برضو، موثوقیة ودقة بتاع معلومات دي ما ممكن یكون طوالي 
مضمون، عشان كدة ناس DFES بخلو مسؤولیة بتاعم بصراحة عن أي فعل أو ترك حصل أو ما 
حصل إستناداً إلى المعلومات دي، وعن أي تبعات، سواء أكانت مباشرة أو غیر مباشرة، تنشأ عن 

الفعل أو الترك ده. القصد من النشرة دي أنھا تكون دلیل إرشادي بس، وأي زول بقرا كالم ده الزم 
یحصل على مشورة مستقلة خاصة بیو ویعمل استفسارات بتاعتو الضروریة الخاصة بیو.
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