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اقدامات الزم برای آمادگی در برابر سیالب ها 

۱. خطرات احتمالی خود را بشناسید
سیالب ها امن نیستند و می توانند سبب مرگ شوند  •

سیالب ها ممکن است سبب قطع شدن لین های تیلفون، آب، برق، بدرفت و گاز شوند  •
از شاروالی در باره تاریخچه سیالب های خود معلومات حاصل کنید  •

با مردمانی که در منطقه مدت طوالنی زندگی کرده اند در باره خطر احتمالی سیالب محلی معلومات حاصل کنید  •
از عالیم سیالب از قبیل باران های شدید، جاری شدن سریع و باال آمدن آب، باخبر  باشید  •

برای معلومات بیشتر ویبسایت www.ses.nsw.gov.au به آدرس NSW SES چک کنید    •

۲. بدانید که باید به کجا بروید
در بین سیالب رانندګی و سواری نکنید و قدم نزنید.  یک راه ایمن تر پیدا کنید  •

با دوستان و اقارب تان در خارج از مناطق سیالبی در باره ماندن در خانه آنها صحبت کنید  •
در صورتی که ضرورت به تخلیه باشد، امن ترین راه را پیدا کنید  •

 ۳. بدانید که به چه کسی زنگ بزنید 
یک لیست شماره های عاجل را در تیلفون یا پیش خود نگهدارید  •

برای کمک عاجل در سیالب یا طوفان به شماره تیلفون 500 132 به NSW SES زنگ بزنید  •
در مواقع عاجل که خطر جانی موجود باشد به شماره 000 (سه صفر) زنگ بزنید  •

۴. پالن خود را به اشتراک بگذارید
برای سیالب ها با فامیل و همسایگان خود پالن درست کنید  •

اگر مالک بزنس هستید با همسایگان بزنس خود پالن سیالب درست کنید  •
پالن تان را به صورت منظم تمرین کنید   •

۵. یک بسته ابتدایی برای وقایع عاجل آماده کنید
یک بسته/صندوق عاجل شامل رادیوی بطری دار، چراغ دستی، بطری های اضافی، صندوق کمک های اولیه،   • 

شمع ها، گوگرد های ضد آب/رطوبت، اسناد مهم، پالن های عاجل، شماره های تیلفون و خلته ضدآب را آماده کنید  

بسته/صندوق تان را در محلی که به آسانی قابل دسترسی باشد، نگهدارید  •

۶. موقع عمل را بدانید
 

شرایط آب و هوا را زیر نظر داشته باشید – مشاهدات سیالب و اخطار ها از طرف اداره هوا شناسی   • 
www.bom.gov.au/nsw/warnings اعالم می شود   

وقتی که حکم تخلیه صادر شد، مطابق آن عمل کنید – در غیر آن خود و خانواده تان را در معرض   • 
خطر احتمالی قرار می دهید  

 ۷. بیمه خود را چک کنید
اګر بیمه موجود باشد، ببینید که هنوز مدت اعتبار دارد و برای وضعیت و احتمال خطر شما مناسب است  •

۸.  به رادیوی محلی ABC خود دسترسی پیدا کنید/گوش دهید
در حالت عاجل استیشن رادیوی محلی آسترالیان برودکاست کارپوریشن (ABC) اخطار های عاجل،     •

معلومات و معلومات تازه را نشر می کند  

از داشتن رادیوی بطری دار خود را مطمین سازید  •

(خدمات عاجل ایالت نیوساوت ویلز)

 برای دریافت کمک عاجل در  برای دریافت کمک عاجل در 
مموقوقع ع سسییالب الب و و ططوفوفان ان ببه ه ششممارهاره  

 500 132 ززنگنگ  بزبزنیدنید  
در مواقع عاجل خطرات جانی به 000 )سه صفر( زنگ بزنید 

برای معلومات بیشتر به ویبسایت 
www.ses.nsw.gov.au مراجعه کنید
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