
تجھیز ِحزمة بتاعت طوارئ

الحاجات المفروض تختھا ھي:
.AM/FM رادیو محمول بشتغل بالطاریة ویلتقط قنوات   ■■

بطاریة/مصباح مقاوم للمویة.   ■■

حجارة بطاریة احتیاطیة.   ■■

ِحزمة إسعافات أولیة مع دلیل االستخدام.   ■■

شموع مع أعواد كبریت مقاومة للمویة.   ■■

بطانیات من الصوف.  ■■

أرقام إتصال للطوارئ.  ■■

 
 

 

 
 

 
 
 

11 ِحزمة بتاعت الطوارئ
تجھیزِحزمة بتاعت الطوارئ ده بكون خطوة مھمة لتجھیز وحمایة أسرة بتاعتك 

في أي حالة طوارئ زي حرائق الغابات. 

نصائح مفیدة:
مھم شدید أنو كل أفراد األسرة یشتغلو سوا عشان یجھزو ِحزمة    •

بتاعت طوارئ لألسرة كلھا. 
الزم زول یتأكد باستمرار من أي تجھیزات وامدادات وتخزینھا    •

للتأكد من أنو المواد التموینیة طازجة وصالحة لالستھالك. 
انت الزم تعمل صور ضوئیة أو نسخ مسحیة عن أي مستندات    •

مھمة في قرص مدمج CD أو في شریحة ذاكرة عشان یكون 
جزء من حزمة بتاعتك (مثالً زي، جوازات السفر، الوصایا، 

وعقود الزواج وشھادات بتاعت المیالد). 
فكر في كیفیة حمایة ممتلكاتك العندھا قیمة معنویة، كالم ده ممكن    •

یكون فیو أنك تعمل نسخ من مقاطع فیدیو وصور فوتوغرافیة 
عشان تخرنھا في مكان تاني. 

قبل مغادرة بیت بتاعك، انت الزم تضیف:
مبلغ من القروش، بطاقات الصراف اآللي، البطاقات االئتمانیة.  ■■

موبایل وشاحن.   ■■

بطاقات تلفون مدفوعة وعملة معدنیة للمكالمات بتاعت التلفون.   ■■

األدویة ومستحضرات التجمیل والمستلزمات الصحیة.    ■■

ضع والناس العجایز  المتطلبات الخاصة لألطفال الرُّ   ■■
والمصابین والمعوقین. 

الجیب المتنوع، سكین/صفارة/أعواد كبریت.  ■■

المستندات المھمة واألشیاء الثمینة والصور الفوتوغرافیة    ■■
(الزم تختھا في كیس مقاوم للمویة).

غیارات ھدوم للجمیع، وفایل برد للتدفئة وقبعات وجزم مقفولة    ■■
أو أحذیة عالیة الساق (بوت). 

مأكوالت (معلبة أو مجففة) بمدة صالحیة ال تقل عن ثالثة أیام.   ■■

مویة شراب (ثالثة لترات على األقل لكل زول لمدة ثالثة أیام).   ■■

عدة الطبیخ /عدة األكل، بوتاجاز غاز محمول/مكنة شواء/   ■■
ماعون لغلي المویة). 

ح للناس العندھم أمراض الجھاز التنفسي. قناع مرّشِ  ■■

اتذكـَّر:
جھـِّز لحیواناتك األلیفة برضو. اتأكد من أن حیواناتك األلیفة البسة 

بطاقة تعریفیة. وإذا كنت حا تغادر المكان، شیل معاك مقود حیوانات 
وسلة وأدویة وأكل ولعبة لحیوانك األلیف. الحاجات دي حا تساعد 

على تقلیل التوتر واالجھاد.

حرائق الغابات
ورقة المعلومات 

 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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 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

احتفظ بحزمة النجاة في حالة 
الطوارئ في ماعون تخزین في 
مكان سھل الوصول، والزم كل 

ناس البیت یكونو عارفنو.


