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إجراءات ينبغي اتخاذها لالستعداد للفيضانات

1. اعرف المخاطر في منطقتك
الفيضانات ليست آمنة ويمكن أن تقتل  •

قد تقطع الفيضانات خطوط الهاتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز  •
استفسر من البلدية عن الفيضانات المحلية السابقة واالرتفاعات التي وصلت إليها المياه   •

تحدث إىل أشخاص عاشوا في المنطقة لفترة طويلة عن مخاطر الفيضانات المحلية  •
انتبه للدالئل التي تشير إىل حدوث فيضانات مثل األمطار الغزيرة واندفاع المياه أو ارتفاعها   •

راجع موقع NSW SES عىل العنوان www.ses.nsw.gov.au للحصول عىل مزيد من المعلومات   •

2. اعرف المكان الذي يجب أن تتوجه إليه
ال تقد سيارة أو تركب دراجة أو تمشي في مياه الفيضانات. ابحث عن طريقة أكثر أمانا  •

تحدث مع األصدقاء أو األقارب الساكنين خارج مناطق الفيضانات بشأن اإلقامة معهم في منازلهم  •
فكر في طريقة آمنة للسفر إذا اضطررت إىل إخالء منزلك  •
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3. اعرف بمن تتصل
احتفظ بقائمة بأرقام الطوارئ في هاتفك أو بالقرب منك • 

للحصول عىل مساعدة طارئة في حالة حدوث فيضان أو عاصفة، اتصل بـ NSW SES عىل الرقم 500 132  •
في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة، اتصل عىل الرقم 000 )ثالثة أصفار(  •

4. شارك خطتك
خطط لحدوث فيضانات مع عائلتك وجيرانك  •

إذا كان لديك مؤسسة تجارية، خطط لحدوث فيضانات مع المؤسسات التجارية في جوارك  •
تدرب عىل خطتك بانتظام  •
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ّحضر حقيبة تضم أشياء أساسية للطوارئ  .5
حضر حقيبة أشياء للطوارئ فيها راديو محمول يعمل بالبطارية، ومصباح يدوي، وبطاريات احتياطية،    • 

ومجموعة إسعافات أولية،  وشموع، وأعواد ثقاب مقاومة للماء، واألوراق المهمة، وخطط الطوارئ،   

وأرقام اتصال للطوارئ، وحقيبة مقاومة للماء  

ضع حقيبتك هذه في مكان يسهل الوصول إليه  •
 

ّ

6. اعرف متى يجب أن تبادر بالتنفيذ
تتبع أحوال الطقس - يتم إصدار تنبيهات وتحذيرات الفيضانات من قبل مكتب األرصاد الجوية   • 

www.bom.gov.au/nsw/warnings  

تصرف بناء عىل أوامر اإلخالء وفقا للتوجيهات - إن عدم القيام بذلك يعرضك أنت وعائلتك للخطر  •
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7ّ. تحقق من التأمين الذي لديك
إذا كان لديك تأمين، تأكد من أنه ساري المفعول ومناسب لوضعك واألخطار المنطبقة عليه  •ّ

8. استمع إىل إذاعة ABC المحلية
في حاالت الطوارئ، ستبث هيئة اإلذاعة األسترالية المحلية )ABC( تحذيرات ومعلومات وتحديثات     •

بشأن حاالت الطوارئ  

تأكد من أن لديك جهاز راديو يعمل بالبطارية   •
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)خدمة طوارئ والية نيو ساوث ويلز(

للمساللمساعدعدةة  االطالطاررئةئة  فيفي  حاحالةلة  االفيضالفيضاناناتت
أو أو الالععواصواصف، ف، اتاتصصل ل ععىل ىل الالرقرقمم  

132 500
في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة، اتصل عىل الرقم 000 )ثالثة أصفار(

للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة 
www.ses.nsw.gov.au
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