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 الطقس القاسي 

 نبذة مختصرة 
يمكن أن تتطور العواصف الرعدية، واألمطار الغزيرة، والبرد، 

والرياح العاتية، والعواصف الثلجية، والعواصف الجليدية بسرعة 

ألبرتا في جميع أرجائها إلى  وتهدد الحياة والممتلكات. تتعرض

 . عواصف شديدة بشكل متكرر، ويمكن أن تكون غير متوقعة

 قبل العاصفة 
يشكل أمًرا مفيدًا عند التعرض لهجمات   ئخطة طوارإن إعداد 

الطقس القاسي. اغتنم الفرصة الختيار أفضل مكان لالحتماء في 

األماكن التي تتردد عليها كثيًرا، وشارك هذا المكان مع األشخاص 

المقربين منك. تحدث إلى أصدقائك وأحبائك وزمالئك في العمل 

إلى هناك،  عن المكان الذي تنوي الذهاب إليه، وكيفية وصولك

 وكيفية التواصل معهم في حالة انفصالك عنهم أثناء العاصفة.

مجهزة باإلمدادات، مثل الماء والطعام  ئبحقيبة طواراحتفظ  •

وجهاز اتصال السلكي يعمل بالبطارية / كرنك / مصباح  

في حالة انقطاع   Weatheradiيدوي يعمل بالبطارية، أو 

 التيار الكهربائي. 

لديك سيارة، فاحتفظ بخزان الوقود ممتلئًا في حالة   إذا كانت •

انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الوقود أو إغالقها.  

، وقم بتضمين شاحن هاتف  ةبحقيبة طوارئ للسيارواحتفظ 

 إضافي، مع المحوالت الضرورية.

إذا كنت في مكان مفتوح، فقم بتأمين كل شيء قد يتطاير أو   •

يتفكك. وقم بتقليم األغصان الميتة، واقطع األشجار الميتة 

 لتقليل اإلصابات واألضرار.

 إذا كنت في مكان مغلق، فأغلق النوافذ والستائر. •

ار أو إذا كنت في سيارة، فأوقف سيارتك بعيدًا عن األشج •

 خطوط الكهرباء التي قد تسقط عليك. 

اكتشف أين سينشر مجتمعك المعلومات والتحديثات أثناء حالة 

  Alberta Emergency Alertالطوارئ، وتأكد من تنزيل تطبيق  

 ( للتنبيهات المهمة المنقذة للحياة.)تنبيهات الطوارئ في ألبرتا 

عندما يستعد األفراد لمواجهة األخطار بأفضل ما لديهم، فإن هذا  

يسمح للمستجيبين األوائل، مثل الشرطة واإلطفاء واإلسعاف،  

بالتركيز على الطوارئ وتقديم المساعدة لمن هم في أمس  

 .إليها الحاجة

 االستعداد المالي
 التأمين حول احتياجاتك الخاصة. تحدث إلى وكيل  •

تعرف على وثيقة التأمين الخاصة بك. وتأكد من حماية منزلك   •

 ومركبتك وعملك وممتلكاتك. 

إذا كان ذلك ممكنًا، ففكر في حساب توفير للطوارئ لتغطية   •

 النفقات المؤقتة أثناء تواجدك خارج منزلك. 

حالة  إذا استطعت، فاحتفظ بنقود الطوارئ في متناول اليد في  •

 عدم توفر الخدمات المصرفية. 

 إذا تم إجالؤك، فاحتفظ بكل إيصاالت النفقات اإلضافية. •

 بكل متعلقاتك.  قائمة مفصلقم بإعداد   •

التأمين على  تعرف على الخطوات السب لتقديم مطالبة  •

 المنزل.

 The Insurance Bureau ofمكتب التأمين الكندي )

Canada  جاهز لإلجابة عن أسئلتك. تواصل معهم عبر البريد )

، أو عبر رقم الهاتف askibcwest@ibc.caاإللكتروني على 

. لمزيد من المعلومات حول االستعداد 5422-227-844-1

 . ibc.caللتأمين، تفضل بزيارة 

 تنبيهات وأوامر اإلخالء 
تدفع بعض حاالت الطوارئ السلطات إلى إصدار تنبيه إخالء أو 

 أمر إخالء.

تحذر الجمهور من تهديد محتمل أو حاٍل. تنبيهات اإلخالء  •

يمكن أن يؤدي تنبيه اإلخالء إلى إصدار أمر إخالء. إذا تم  

 إصدار تنبيه، يجب أن تستعد لإلخالء.

تُستخدم عندما يتعين على الجمهور مغادرة  أوامر اإلخالء  •

 المنطقة حفاًظا على سالمتهم. 

ض عند إعدادك لحقيبة الطوارئ، تذكر تضمين بعض األغرا 

 .لألطفال واألفراد من ذوي االحتياجات الخاصة والحيوانات األليفة 

 خالل العاصفة
في حالة الرياح العاتية الشديدة، انتقل إلى الطابق األرضي أو   •

إلى غرفة داخلية صغيرة في وسط المبنى في الطابق 

األرضي، مثل خزانة أو حمام أو رواق. إذا لم يكن هذا الخيار  

ج أو طاولة متينة، واستعن بأي من متاًحا،  فاحتِم تحت الدرَّ

 األغراض اللينة، مثل وسادة أو مرتبة، لحماية رأسك.

ابتعد عن النوافذ واألبواب والجدران الخارجية والمواقد.   •

تجنب المباني ذات األسطح الكبيرة غير المدعومة، مثل 

 الساحات ومحالت السوبر ماركت والحظائر.

ب إلى المنطقة المحمية التي اخترتها أنت  قد ترغب في الذها •

 وأحباؤك في عند إعدادك لخطة الطوارئ الخاصة بك.

ابق على اطالع دائم بالموقف من خالل االستماع إلى  •

 التحديثات من السلطات المحلية.

إذا كنت في رحلة بحرية على مسطح مائي وشاهدت طقًسا   •

 سيئًا يقترب منك، فتوجه إلى الشاطئ على الفور. 
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 المجتمع 
عند حدوث أحوال غير متوقعة، غالبًا ما يكون األشخاص  

المتواجدون حولك، مثل الجيران وزمالء العمل واألصدقاء، هم 

أول من يحضر. وإذا تعرضت منطقتك إلى ظرف ما، فاسأل 

 نفسك هذه األسئلة:

 من الذي قد يحتاج إلى مساعدة إضافية؟  •

 اتك األليفة؟من الذي يمكنك قصده لالطمئنان على حيوان •

 من هو الشخص المعتمد للقيام باإلسعافات األولية؟ •

تعرف على المحيطين بك الذين بإمكانهم تقديم العون إلى الجميع. 

إذا لم تكن تعرف جيرانك بالفعل، ففكر في التواصل معهم وقم 

 بإجراء تلك االتصاالت. 

 بعد العاصفة
األشخاص يمكن أن يكون للطقس القاسي عظيم األثر على 

والممتلكات. الخطوات التي تتخذها بعد العاصفة ال تقل أهمية عما 

 تفعله قبلها وأثناءها.

إذا تم إجالؤك، فال تعد حتى يتم إعالمك بأنه من اآلمن القيام  •

 بذلك.

إذا تعرضت إلى فيضان بسبب هطول األمطار ولم يتم إيقاف   •

دًا حتى تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي، فال تعاود الدخول مجد

 يقرر فني كهربائي مؤهل أنه من اآلمن القيام بذلك.

إذا كنت تشك في حدوث ضرر بالمبنى، فاستعن برأي أحد  •

 المتخصصين للتأكد من سالمته قبل الدخول مرة أخرى. 

يجب ترميم المباني المتضررة، مثل المنازل وأماكن العمل،  •

المزيد من  في أقرب وقت ممكن لحماية صحة اإلنسان ومنع 

 الضرر. 

اعتمادًا على مكان وجودك، قد تكون سلطة التفتيش المحلية أو  •

اإلقليمية مسؤولة عن إصدار التصاريح الالزمة قبل إعادة  

 توصيل بعض المرافق.

عليك التفكير في تأثير العاصفة، واتخذ الخطوات الالزمة   •

 لالستعداد بشكل أفضل للتعامل مع العاصفة التالية. 

 

 

 من المعلومات  للمزيد

 اقرأ نشرات المعلومات األخرى المتعلقة بـ:

 العواصف الثلجية واألمطار المتجمدة والعواصف الجليدية  •

 والبرد العواصف الرعدية والبرق •

معلومات خاصة باالستعداد لمواجهة المخاطر، بما في ذلك  •

حرائق الغابات، والفيضانات، وانقطاع الكهرباء والمياه،  

 .والمزيد

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول االستعداد من خالل 

 . وصفحة البيئة وتغير المناخ بكندا، Alberta.caموقع 
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