Factsheet
ورقة معلومات

Emergency Services
خدمات الطوارئ

في حالة الطوارئ ،من المھم أن تبقى ھادئا ً وأن تأخذ نفسًا عميقًا.
يجب عليك التأكد من سالمتك قبل مساعدة اآلخرين من حولك.

عندما تتصل:
 يمكنك أن تطلب مترجما ً شفھيا ً إذا كنت ال تتح ّدث اإلنجليزية
 سيتم سؤالك عما إذا كنت بحاجة إلى الشرطة أو المطافي أو اإلسعاف
 اخبر موظف الھاتف بمكان تواجدك إذا طلب منك ذلك
 ستتم إعادة توجيه مكالمتك إلى الخدمة المطلوبة
 ابق على الھاتف وتح ّدث بوضوح وجب على أية أسئلة
 ال تنھي المكالمة إلى أن يطلب منك موظف الھاتف ذلك.

قد تشتمل المحتويات على:
 معدات الحماية الشخصية؛ سترات وقفازات ونظارات واقية وبطانية
من األلياف الطبيعية وما إلى ذلك.
 وثائق مھمة؛ جواز السفر ،وتفاصيل التأمين ،والكمبيوتر أو
القرص الصلب
 األشياء الثمينة؛ المجوھرات
 مالبس احتياطية
 قائمة جھات االتصال بما في ذلك أفراد العائلة واألصدقاء والجيران
وخدمات الطوارئ
 حاجيات الحيوانات األليفة
 لوازم متخصصة ،أدوية ،مستلزمات األطفال
 مستلزمات الطوارئ ،مصباح ،موقد مخيم ،شاحن الھاتف
 وسائل الترفيه؛ بطاقات ،أجھزة ألعاب لوحية ،ألعاب األطفال.

وضع خطة للطوارئ

إدارة حرائق الغطاء النباتي

يمكن أن تساعدك خطة الطوارئ على تنظيم ما ستفعله أنت وعائلتك قبل
وأثناء وبعد حدوث حالة طوارئ مثل الحريق أو الفيضان .يجب عليك
تدوين خطة الطوارئ الخاصة بك والتمرﱡ ن عليھا.

يمكن أن يساعد تنظيف األشجار والنباتات حول العقار على الحماية من
الحريق من خالل تقليل انتشار حرائق الغابات وسرعتھا وحرارتھا.

في حالة الطوارئ التي تھدد الحياة ،يجب عليك دائما ً االتصال بـرقم
الثالثة أصفار )(000

يجب أن تشمل الخطة:
 جميع أفراد األسرة بما في ذلك الحيوانات
 تجھيز عقارك ومحيطه كل موسم
 المغادرة المبكرة إذا كان عقارك في خطر
 إغالق الطرُق المحتمل والطرق البديلة
 أية التزامات قد تفصل األسرة مثل المدرسة أو العمل
 احتماالت أخرى – مثل اإلحتماء في المنزل.

إنشاء ِحزمة أدوات الطوارئ
تحتوي مجموعة أدوات الطوارئ على األشياء الھامة الخاصة بك في
مكان واحد بحيث يمكنك أخذھا والتوجه بمشارة إلى الباب قبل أو أثناء
حالة الطوارئ.

في المناطق التي تكون فيھا درجة حرارة حرائق الغابات مرتفعة ،قد يُسمح
لك بإزالة الغطاء النباتي إلنشاء مساحة آمنة حول المباني دون الحصول
على تصريح تخطيط.
يمكن أن يساعدك ذلك في الحفاظ على سالمتك بثالثة طرق رئيسية:




من خالل مساعدتك على انقاذ عقارك من الحريق وتوفير
مكان لالحتماء
عن طريق إنشاء منطقة لك للدفاع عن منزلك من الجمر
من خالل تقليل فرصة الحريق والحرارة اإلشعاعية التي قد تؤدي إلى
اشتعال بيتك.

يجب أن تھدف خطة الطوارئ الخاصة بك إلى توفير مستلزمات النجاة
من حريق الغابات بما في ذلك إمدادات المياه ،وإدارة الغطاء النباتي،
والوصول إلى السيارة في حاالت الطوارئ ،والمعدات والمالبس ،والمباني
الخاصة بك والتدابير التي يمكن اتخاذھا لزيادة فرصك في النجاة من حريق
الغابات.
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للمزيد من المعلومات عن االستعداد لحاالت الطوارئ ،قم بزيارة
www.manningham.vic.gov.au/emergency

أرقام الطوارئ
خدمات الطوارئ
الشرطة000 :
المطافئ000 :
اإلسعاف000 :
مركز معلومات السموم13 11 26 :

خدمة طوارئ الوالية )(SES
مكالمات الطوارئ ) 24ساعة(13 25 00 :

المجلس
مجلس مدينة 9840 9333 :Manningham

الكھرباء
شركة  Bulleen) United Energyو  Doncasterو
 Doncaster Eastو  Donvaleو Nunawading
)جزء منھا( و  Templestowe Lowerو
13 20 99 :(Templestowe

المستشفيات
Austin Hospital / Heidelberg Repatriation
9496 5000 :Hospital
) Eastern Healthدائرة الصحة للمناطق الشرقية(:
1300 342 255
) Mercy Hospital for Womenمستشفى ميرسي للنساء(:
8458 4444
) Royal Children's Hospitalمستشفى األطفال الملكي(:
9345 5522

خدمات رعاية الحيوانات
) RSPCAشرق 9224 2222 :(Burwood
منظمة 8400 7300 :Wildlife Victoria

