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 العواصف الثلجية واألمطار المتجمدة  

 والعواصف الجليدية 

 نبذة مختصرة 
يمكن أن تتطور العواصف الثلجية والعواصف الجليدية والرياح  

العاتية والثلوج العاصفة بسرعة وتهدد الحياة والممتلكات. تتعرض 

ألبرتا في جميع أرجائها إلى عواصف شديدة على نحو غير متوقع 

 عندما تحدث خارج موسمها المعتاد.

 كن مستعًدا
ت على استعداد لرعاية أنفسهم لمدة يجب أن يكون األفراد والعائال

ساعة على األقل. ستساعدك الخطوات التالية في وضع خطة   72

 االستعداد الخاصة بك. 

: يمكن أن تساعدك معرفة األخطار التعرف على األخطار •

 والتهديدات في التأهب لما هو غير متوقع. 

ستساعدك الخطة في التغلب على حالة الضغط  : إعداد خطة •

 والتوتر التي تسببها حالة الطوارئ أو الكوارث.

: من خالل اتخاذ بعض الخطوات إعداد حقيبة الطوارئ •

البسيطة، يمكنك أن تصبح مستعدًا بشكل أفضل لمواجهة  

مجموعة من حاالت الطوارئ. تأكد من أن حقيبة الطوارئ  

لديك تشتمل على جهاز اتصال السلكي يعمل بالبطارية / 

في حالة حدوث  Weatheradioكرنك / مصباح يدوي أو 

 انقطاع بالطاقة.

اكتشف أين سينشر مجتمعك المعلومات والتحديثات أثناء حالة 

  Alberta Emergency Alertالطوارئ، وتأكد من تنزيل تطبيق  

 )تنبيهات الطوارئ في ألبرتا( للتنبيهات المهمة المنقذة للحياة.

عندما يستعد األفراد لمواجهة األخطار بأفضل ما لديهم، فإن هذا  

يسمح للمستجيبين األوائل، مثل الشرطة واإلطفاء واإلسعاف،  

وتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة  بالتركيز على الطوارئ  

 .ها إلي 

 العواصف الثلجية والثلوج العاصفة
عندما يكون من  تحذيًرا من العواصف الثلجيةتصدر السلطات 

كم /  40المتوقع سقوط أو هبوب ثلوج مصحوبة برياح بسرعة 

أو لمدة أطول. وعادةً ما تنخفض الرؤية إلى   ساعات 4ساعة لمدة 

 .متر أو أقل 400

ن المتوقع عندما يكون م تحذيًرا من هبوب الثلوجتصدر السلطات 

  3كم / ساعة لمدة  30هبوب ثلوج مصحوبة برياح بسرعة 

 متر أو أقل.  800ساعات أو لمدة أطول، وتقل الرؤية إلى 

 حقائق عن العواصف الثلجية

يمكن أن تحدث العواصف الثلجية عندما تكون هناك سماء   •

 صافية. 

في المناطق المفتوحة على مصراعيها، قد يؤدي هبوب الثلوج   •

 ة الثلجية إلى انعدام الرؤية.أو العاصف

 نصائح النجاة من العاصفة الثلجية

إذا كنت تعيش في منطقة ريفية وكان من المتوقع حدوث  •

عاصفة ثلجية أو هبوب ثلوج، فقد ترغب في وضع إرشادات  

بين منزلك وأي مباٍن أخرى قد تضطر إلى الذهاب إليها أثناء 

 العاصفة. 

نهار، ودع شخًصا آخر اجعل السفر مقصوًرا على ساعات ال •

 يعرف مسارك ووقت وصولك.

إذا وجدت نفسك عالقًا في مركبة أثناء عاصفة شديدة، فعليك  

الحفاظ على هدوئك. ابق داخل السيارة، وقم بتشغيل المحرك بين 

الحين واآلخر، واحذر من األبخرة المتصاعدة. تأكد من عدم  

 دخول. انسداد أنبوب العادم مع السماح للهواء النقي بال

 األمطار المتجمدة والعواصف الجليدية 
هو المطر الذي يسقط عبر طبقة من الهواء الدافئ   المطر المتجمد

درجة مئوية(،  0في طبقة من الهواء البارد المتجمد أدناه )أقل من 

ويتجمد على أي أسطح أو أجسام في الهواء البارد، ويحدث تراكًما 

 .لما يسمى بـ "الجليد الصقيل" على كل ما يلمسه

يرة من عندما يستمر هطول كميات كب عاصفة جليديةتحدث 

األمطار المتجمدة لعدة ساعات. يمكن أن تشمل أيًضا الرياح، 

 والضباب الجليدي، ودرجات الحرارة الباردة. 

 حقائق عن المطر المتجمد والعواصف الجليدية 

يمكن أن يتسبب المطر المتجمد في حدوث ضرر من خالل   •

الجليدية،  تكوين طبقة ثقيلة أينما يتشكل الجليد. خالل العاصفة  

 يمكن أن تكون أضرار األمطار المتجمدة أضراًرا بالغة.

حتى إن كمية صغيرة من األمطار المتجمدة يمكن أن تجعل  •

 الطرق زلقة للغاية.

يمكن أن يتراكم الجليد الناتج عن األمطار المتجمدة على أي  •

سطح مما يجعل األرصفة والممرات بؤرة خطيرة لوقوع  

 . حوادث السقوط واالنزالق

في العاصفة الجليدية، قد تظل مخاطر هطول األمطار   •

 المتجمدة مستمرة لساعات أو حتى أيام بعد توقف المطر.

 المطر المتجمد ونصائح النجاة من العاصفة الجليدية 

 تجنب القيادة عند توقع هطول أمطار متجمدة.  •

انتظر عدة ساعات بعد انتهاء العاصفة حتى يتوفر ألطقم عمل   •

 الوقت الكافي لمعالجة ظروف الطريق السيئة.  معالجة الطرق
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إذا أمكن، تجنب الخروج في الهواء الطلق. إذا لم يكن هناك بدٌ  •

 من الخروج، فتوَخ الحذر الشديد. 

انتبه لألسالك، أو األلواح الكبيرة من الجليد التي تتشكل على   

األشجار، أو خطوط الكهرباء فوقك والتي   األبنية، أو أغصان

 قطع أو تسقط دون سابق إنذار.يمكن أن تن

 . فقد تتعرض للصعق بالكهرباء. احظر لمس أي خط كهرباء  •

 البرد القارس
عندما تشير  تحذيًرا من البرد القارستصدر السلطات في ألبرتا 

° تحت 40التوقعات إلى احتمالية هبوط درجة حرارة الهواء إلى 

°  40يبلغ  مؤشر برودة الرياحودة، أو أن يكون الصفر أو أكثر بر

 تحت الصفر أو أكثر برودة. 

 حقائق عن البرد القارس 

الحرارة إلى هذه المعدالت طوال قد يحدث انخفاض لدرجات  •

كانون األول إلى أشهر الشتاء، خاصة من أوائل ديسمبر

 شباط.أواخر فبراير

قد يحدث البرد القارس مع طقس آخر، مثل العواصف الثلجية   •

أو العواصف الجليدية أو الضباب الجليدي، ويشكل خطر 

 انخفاض حرارة الجسم أو لسعة الصقيع.

الجليدي في درجات حرارة أدنى من  يمكن أن يحدث الضباب  •

درجة مئوية تحت الصفر بسبب جزيئات الجليد الصغيرة   30

المتطايرة في الهواء. يتشكل الضباب الجليدي بسرعة، ويمكن 

 أن يقلل من مستوى الرؤية إلى ما يقرب من الصفر.

 نصائح النجاة من البرد القارس 

الداخل والحفاظ أثناء البرد القارس، يتعين عليك البقاء في  •

 على دفء جسمك.

إذا اضطررت إلى الخروج، ارتِد مالبس مناسبة، واحرص  •

 على عدم إرهاق نفسك.

 

 االستعداد المالي

 حدث إلى وكيل التأمين حول احتياجاتك الخاصة. ت •

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

 ومركبتك وعملك وممتلكاتك. 

ا، ففكر في حساب توفير للطوارئ لتغطية  إذا كان ذلك ممكنً  •

 النفقات المؤقتة أثناء تواجدك خارج منزلك. 

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

 عدم توفر الخدمات المصرفية. 

 إذا تم إجالؤك، فاحتفظ بكل إيصاالت النفقات اإلضافية. •

 بكل متعلقاتك.  قائمة مفصلةقم بإعداد   •

 لتقديم مطالبة التأمين على المنزل.  الخطوات السبع تعرف على   •

 The Insurance Bureau ofمكتب التأمين الكندي )

Canada  )لإلجابة عن أسئلتك. تواصل معهم عبر البريد   مستعد

، أو عبر رقم الهاتف askibcwest@ibc.caاإللكتروني على 

. لمزيد من المعلومات حول االستعداد 54222278441

 . ibc.caللتأمين، تفضل بزيارة 

 

 

 

 للمزيد من المعلومات 

 اقرأ نشرات المعلومات األخرى المتعلقة بـ:

 الطقس القاسي •

 األعاصير •

 العواصف الرعدية والبرق والبرد •

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول االستعداد من 

 .البيئة وتغير المناخ كندا، وAlberta.caخالل موقع 
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