
 

 مستعداً  كن

 ز عدة الطوارئ الخاصة بك.جهّ 
 

 

  علم وعلى جاهزاً  كن
في مجتمعك المحلي، اتصل مع  للتعرف على المخاطر

ت الطوارئ، أو قم بزيارة  دارة حا المكتب المحلي 
 albeta.ca/emergency-preparedness.aspxالموقع: 

 معلومات عن التحذيرات والمستجدات للحصول على
الرسمية عن الكوارث، قم بتحميل تطبيق إنذار ألبرتا 

ت الطارئة من متجر آبل.   للحا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نصائح مهمة أخرى
استخدم التوقيت الصيفي كتذكير لتجديد عدة  •

المتطلبات الموسمية  بما يتناسب معالطوارئ 
دوية. من وتأكد طعمة وا حية ا  انتهاء من ص

ات  • وواقي من الشمس في فصل أضف مبيد ح
بس دافئة وقفازات وقبعات في فصل  الربيع وم

 الخريف.

مة الماء • بس  تأكد من س مناسبة ما زالت وأن الم
 وبأن الوثائق محدثة والبطاريات مشحونة.

قجمع المواد في أكياس شفافة  • غ  محكمة ا
ب  لتنظيم وحماية محتويات المجموعة من الت

 المحتمل.

خر كيقم  •  بإضافات قليلة إلى مجموعتك من وقت 
 وترهق نفسك مالياً. كتزحم جدول أعمال 

 
 

 تبقى أن يجب متى اعرف
 تغادر أن جبي ومتى

حتماء ااعتماداً على  لحالة، قد تطلب منك السلطات ا
ء. خ   داخل المبنى/المنزل أو ا

  

  حتماء داخل المبنى، يجب عليك أن تظل غك با إذا تم إب
بواب والنوافذ مقفلة إلى أن  داخل المبنى مع إبقاء ا

 يزول الخطر.
  ل غك من خ ءإذا تم إب خ ، يجب عليك إنذار با

ستعداد للمغادرة.  ا
  ل غك من خ ءإذا تم إب خ ، يجب عليك المغادرة أمر با

ما لم يكن لديها فوراً. لن تطلب منك السلطات المغادرة 
عتقاد بأنك معرض للخطر .سبب ل

 
 
 

 

 
 
ت دارة حا  وكالة ألبرتا 

  لطوارئا
aema@gov.ab.ca 

Alberta Emergency 
Management Agency 
14515 122 Ave NW 

Edmonton, Alberta T5L 
2W4 

1-888-671-1111  
aema@gov.ab.ca 



 

 
 

  الوثائق وبطاقات الهوية

o هوية شخصية 
o  د والزواج والوصية نسخ من شهادات المي

 وجوازات السفر وأوراق الجنسية
o بوليصات التأمين 
o ت) المال  (أوراق نقدية صغيرة وعم
o  ئتمانبيانات بطاقات  ا
o من خطة الطوارئ ةنسخ 
o  تصالجهات اقائمة 
o غراض الشخصية (مثل الصور وا لحواسيب ا

ك م قراص الصلبة وا الموروثة إلخ)، إذا  وا
 سمح الوقت.

  

  ووسائل الراحة أدوات

o الدمى الصغيرة والحيوانات المحشوة 
o لعاب  أوراق اللعب وا
o مواد القراءة 
o  نشطة وكتب  المتقاطعةالكلمات ا
o م التلوين  دفاتر وأق
o ك الشحن ل لكترونيةأس  جهزة ا
o حظات وقلم  دفتر الم
o الصور العائلية 

  

عتبار ما يلي   :عندما تقوم بتجهيز العدة، خذ با

o النساء الحوامل والمرضعات 
o طفال الصغار  الرضع وا
o قضايا التنقل والحركة 
o  ت الحساسية  الشديدةحا
o  ت الطبية  المزمنةالحا

 

غراض التي  تحزمها، يجب أن *إذا لم تكن متأكداً من ا
خصائييناسال أحد  العاملين في قطاع الصحة. ا

 
ضاءة والوقود   ا

o التي تعمل بالبطاريات أو المصابيح  
 التي تعمل يدوياً 

o مع حوامل الشمع الشموع 
o عات  الو
o للماء أعواد الثقاب المقاومة 

  

  المعدات

o فتاحة علب يدوية 
o أطباق وأدوات مطبخ 
o  ًجهاز راديو يعمل بالبطارات أو يدويا 
o بطارات احتياطية 
o قلم (حبر) وأوراق 
o سكينة جيب 
o صق  يط 
o صفارة 
o  هاتف متحرك مع شاحن وبطاريات

 احتياطية
o أساسية وقفازات عمل ُعّدة أدوات 

  

دوية الشخصية المستلزمات    وا

o ولية سعافات ا  حقيبة ا
o  الحمام  مناديلأدوات الحمام (مثل

النسائية، والنظافة الشخصية  ولوازم
سنان)  وفرشاة ومعجون ا

o  لوازم التنظيف (معقم اليدين وصابون
طباق، إلخ)  اليدين ومنشفة ا

o ) دوية لم وخافضات ا مسكنات ا
ْلتِها الحرارة  )باتوُمضاّدات ا

o نسخ من الوصفات الطبية 
o نظارات طبية احتياطية 
o  ليفةأطعمة ومستلزمات  الحيوانات ا
o  ستيكية شفافة قابلة للتغليف أكياس ب

 للقمامة والتدوير 

 

 ؟طوارئ حالة في مستعداً  ستكون هل
حين تحدث مواقف خطيرة، من المهم أن تستطيع 
عة. فوجود عدة الطوارئ يساعدك على  ف ب الت

ت وطأة اتخاذ قرارات هامة في  التخفيف من الحا
  .الطارئة

  

تاختر صندوقاً وحقيبة ظهر وحقيبة  هم  بعج وام
قل وخزنهم  72بمستلزمات تكفي لمدة  ساعة على ا

عة التقاطهمفي مكان يمكنك   .ب
 

  ماذا تحزم
 

  الطعام والماء 

o ) لتر لكل شخص يومياً) 4ماء 
o  ألواح أطعمة غير قابلة للتلف مثل

 رانوالبروتين/الج
o ات  المجففةالفواكة /المشكلة المك
o والحبوب البسكويت 
o  سماك والحبوب المعلبة  اللحوم وا
o /الُمَعبّأةالعصائر المعلبة 

  

بس والفراش   الم

o بس المناسبة حسب الموسم  غيارات الم
o بس داخلية  وجوارب احتياطية م
o  والسترات التدفئة وعباءاتمعاطف المطر 
o أحذية احتياطية 
o  الحرارية أكياس النوم والبطانيات والبطانيات

 للطوارئ

. 


