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اضبط المذياع لسماع التحذيرات! 

نحن نتمتع بمناخ ونمط حياة رائعين في والية كوينزالند. 
إال أن المخاطر الطبيعّية مثل األعاصير والعواصف 

والفيضانات جزء ال يتجزأ من بيئتنا. ولقد أثبت التاريخ أننا 
ال يمكننا أن نتحمل تبعة االسترخاء في مواجهة ما تمثل 

 من مخاطر. 

خّصص وقتاً اآلن لالستعداد لحاالت الطوارئ عن طريق:

إعداد خطة للطوارئ 	 
إعداد مجموعة الطوارئ 	 
إعداد منزلك	 
ضبط المذياع لسماع التحذيرات	 

تستخدم خدمات الطوارئ نطاقاً من األساليب لتحذير 
المجتمع من الطقس الخطير وغيره من حاالت الطوارئ 
التي تتطلب إعداداً وإجراءات على مستوى األسرة. عند 

صدور التحذيرات قد يتم توجيهك إلى: 

وضع اللمسات األخيرة لالستعدادات	 
تثبيت األغراض في منزلك 	 
تفعيل خطة الطوارئ 	 
اللجوء إلى مكان، أو 	 
البدء في اإلخالء لموقعك األكثر أماناً المحدد سلفاً	 

إن التحذيرات عاجلة – سيتوجب عليك التصرف فوراً بناء 
على المعلومات المقدمة 

1. اضبط المذياع لسماع التحذيرات: 
اضبط جهاز المذياع الذي يعمل بالبطاريّة على محطة 	 

إذاعة ABC المحليّة أو محطتك اإلذاعيّة التجاريّة 
 المحليّة لالستماع لتحديثات وتحذيرات الطقس. 

 ابحث عن تردد إذاعة ABC المحليّة في الموقع:
www.abc.net.au/local

أدر تلفازك إلى محطتك المحليّة لمشاهدة تحديثات 	 
التحذيرات واالستماع إليها. 

4. وتصرف: 
تصرف فوراً بناء على النصائح المقدمة	 
تأكد من أن جميع أفراد األسرة على بينة من التحذير 	 

والنصائح المقدمة. وتفقد أحوال الجيران واألصدقاء 
الذين قد يحتاجون إلى مساعدة خاصة 

فّعل خطة الطوارئ المنزليّة 	 
حدد مكان مجموعة الطوارئ وائِت بها	 
فّعل ترتيبات إخالئك إذا لزم األمر. 	 

إذا كنت زائراً بكوينزالند أو خارجها أو تقضي بها عطلة 
وليس لديك عائلة أو أصدقاء لتحتمي معهم، اتصل بمدير 

سكنك لتحديد خيارات اإلخالء. 

الطوارئ. تنبيهات 
كن حذرًا. كن على علم.  

تنبيهات الطوارئ هي نظام إنذار هاتفي يمكن للسلطات 
استخدامه لتقديم التحذيرات إلى المجتمعات. 

يمكن استخدام تنبيهات الطوارئ إلرسال تنبيهات صوتيّة 
عبر الهواتف األرضيّة بناء على موقع الهاتف، وتنبيهات 

نصيّة إلى الهواتف النّقالة بناء على عناوين الفواتير. 

وهي تُستخدم في نطاق من الحاالت الطارئة، بما في 
ذلك الظواهر الجويّة الخطيرة وحرائق الغابات. وال يتم 

تحميلك تكلفة عن التنبيه وليس عليك أن تدفع لقاءه. المهم 
أنك ال يمكنك اختيار عدم تلقي إنذارات الطوارئ. 

إذا تلقيت تنبيه طوارئ، فيجب عليك اإلنصات للنصائح 
المقدمة بعناية والتصرف على الفور. سيتم تكرار 

الرسائل الصوتيّة إن ظللت على الخط. قد يتم توجيهك 
إلى وضع اللمسات األخيرة لالستعدادات أو تثبيت 

األغراض في المنزل أو االحتماء بمكان أو بدء اإلخالء 
لموقعك األكثر أماناً المحدد سلفاً. للمزيد من المعلومات 

 اذهب إلى الموقع اإللكتروني: 
www.disaster.qld.gov.au/ea/emergencyalert.

asp

حين تصدر تحذيرات لحاالت الطوارئ الكبرى، 
قد تستخدم السلطات المعنيّة إشارة تحذير الطوارئ 

القياسيّة  )SEWS( قبل تقديم المعلومات عن حالة 
الطوارئ. 

إشارة تحذير الطوارئ القياسيّة هي صوت صافرة 
إنذار كالعويل يتم استخدامها في جميع أنحاء أستراليا 

لألحداث الطارئة الخطيرة مثل األعاصير الشديدة 
وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف. عند سماع 

اإلشارة في اإلذاعة أو التلفاز أو عبر الهاتف عن 
طريق رسائل تنبيه الطوارئ، أوِل اهتماماً شديداً 
للمعلومات التي تتبعها وتصرف فوراً بناء على 

النصائح المقدمة. 

لالستماع إلى إشارة تحذير الطوارئ القياسيّة اذهب 
إلى الموقع اإللكتروني: 

www.disaster.qld.gov.au/disasters/
warning.asp

إن التحذيرات عاجلة - سيتوجب عليك التصرف فوراً بناء على 
المعلومات المقدمة.

مهما كانت حالة الطوارئ، فسيتوجب عليك أن... 

تضبط المذياع... وتسجل الدخول... وتنصت 
وتتصرف!

- واضبط المذياع لسماع التحذيرات -

- وتصرف -

ت -- سجل الدخول  -
ص

وأن
 -

إشارة تحذير الطوارئ 
القياسّية
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2. سجل الدخول: 
في موقع مكتب األرصاد الجويّة اإللكتروني لكي 	 

تحصل على تحديثات وتحذيرات الطقس ومعلومات 
.www.bom.gov.au .تحذير التسونامي

في موقع خدمات إدارة الكوارث في كوينزالند 	 
اإللكتروني للحصول على معلومات حول اإلعداد 

وتنبيهات الطوارئ المصدرة ومعلومات حديثة عن 
 حاالت الكوارث. 

www.disaster.qld.gov.au

في موقع مجلسك المحلي اإللكتروني للحصول على 	 
معلومات عن الخطط والترتيبات المحليّة إلدارة 

 الطوارئ بما في ذلك معلومات ومسارات اإلخالء. 
www.dip.qld.gov.au/local-government-

directory.html

3. أنصت تحّسباً: 
 	 )SEWS( إلشارة تحذير الطوارئ القياسيّة

المستخدمة في بداية التحذيرات الخطيرة. 
لرسائل تنبيهات الطوارئ الصوتيّة إلى هاتفك األرضي 	 

والرسائل النصيّة إلى هاتفك النّقال. 
إلعالنات سالمة المجتمع المحلي )في المذياع والتلفاز( 	 

للنصائح والتحديثات.  
لصافرات اإلنذار وإعالنات مكبرات الصوت التي قد 	 

تستخدمها خدمات الطوارئ في ظروف معينة. 
لموظفي خدمات الطوارئ الذين قد يطرقون األبواب 	 

في منطقتك لتوصيل التحذيرات. 
للمزيد من المعلومات عن تحذيرات الطقس اتصل بما يلي: 	 

  تحذيرات كوينزالند لألعاصير المداريّة: 
1300 659 212

 تحذيرات كوينزالند للطقس األرضي والفيضانات:  
1300 659 219

 :QLD Coastal Marine Warnings  
1300 360 427

  تحذيرات كوينزالند الساحليّة البحريّة: 
 )TSUNAMI 1300( 

1300 878 6264
تحذيرات كوينزالند العامة

922 969 1900 )تنطبق رسوم على المكالمات(

توقف وأنصت
إشارة تحذير الطوارئ القياسّية

getready
QUEENSLAND



اضبط المذياع لسماع التحذيرات! 
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معلومات االتصال في حاالت الطوارئ 
 ثالثة أصفار  )000(الشرطة - اإلطفاء - اإلسعاف 

)112 من الهواتف النقالة(
 مكتب األرصاد الجويّة 

 922 969 1900 تحذيرات كوينزالند العامة 
)تنطبق رسوم على المكالمات(

 212 969 1900تحذيرات كوينزالند لألعاصير المداريّة
   219 969 1900تحذيرات كوينزالند للطقس األرضي والفيضانات 

   427 969 1900تحذيرات كوينزالند الساحليّة البحريّة 

  TSUNAMI 1300معلومات أخطار التسونامي األستراليّة 
1300 878 6264

 )SEWS(  إشارة تحذير الطوارئ القياسيّة 
 محطة ABC اإلذاعيّة المحليّة 

ترددات محطة ABC اإلذاعيّة المحليّة
 دليل الحكومة المحليّة 

 HEALTH 13الصحة والمستشفيات 
)13 43 25 84(

 المدارس 
إمدادات الطاقة/ االنقطاعات
- خطوط الكهرباء الساقطة

جنوب شرق كوينزالند: 

 :)Energex( إينرجكس 
)13 19 62(

جميع مناطق كوينزالند األخرى: 
 إرغون إينرجي 

:)Ergon Energy( 
13 16 70

- اإلمداد واالنقطاع
جنوب شرق كوينزالند:  

 :)Energex( إينرجكس 
13 62 62

جميع مناطق كوينزالند األخرى: 
 إرغون إينرجي 

 :)Ergon Energy( 
13 22 96

40 19 13- إغالقات الطرق جنوب شرق والية كوينزالند: 
595 130 1300جميع مناطق كوينزالند األخرى: 

 :)Telstra( 203 132تلسترا
:)Optus( 937 307 1300 أوبتس

937 307 1300الحيوانات الخط الساخن للحياة البريّة 
 الجمعيّة الملكيّة لمنع المعاملة الوحشيّة للحيوانات 

)RSPCA(1300 130 372

الخط الساخن لمراقبة األمراض
188 852 1300)أبلغ عن األمراض الحيوانيّة(

 الحيوانات الضائعة/ المفقودة

اضبط المذياع، وسجل الدخول وأنصت وتصرف

اضبط: 

المذياع على محطة ABC اإلذاعيّة المحليّة: 
__________________________

التلفاز على محطة التلفازالمحليّة: ____________________

سجل الدخول في: 
 www.bom.gov.au          موقع مكتب األرصاد الجويّة

المكتب - صفحتي المحليّة: 

__________________________
 خدمات إدارة الكوارث بكوينزالند 
www.disaster.qld.gov.au

موقع مجلسي المحلي: 

 __________________________
www.abc.net.au/local   اإلذاعيّة المحليّة ABC محطة

أنصت إلى: 
www.disaster.qld.gov.au/disasters/warning.asp

www.disaster.qld.gov.au/EA/Emergencyalert.asp

المكتب - رقم الهاتف المحلي: 

__________________________ 
معلومات التسونامي  

1300 TSUNAMI )1300 878 6264(

تصرف: 

إن التحذيرات عاجلة. 
تصرف فوراً بناء على المعلومات المقدمة. 

يقّدم هذا الكتيب معلومات فقط ويتم توفيره بحسن نيّة. وال تتحمل إدارة السالمة المجتمعيّة وإدارة الطوارئ في كوينزالند وخدمة طوارئ الوالية أيّة مسؤوليّة تجاه أي شخص فيما يتعلق بالضرر )بما في ذلك الضرر أو 
الخسارة التبعيّة( الذي قد يتم التعرض له أو تكبّده، أو الذي قد ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق باعتماد أي شخص على المعلومات الواردة في هذا الكتيب. 

 للمزيد من المعلومات عن االستعداد لحاالت الطوارئ – 
تفقد الموقع اإللكتروني:  

www.disaster.qld.gov.au
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www.safer.qld.gov.au/Emergencies/Triple_Zero 

www.bom.gov.au 

www.bom.gov.au/cyclone
www.bom.gov.au/hydro/flood/qld

www.bom.gov.au/marine
www.bom.gov.au/tsunami 

www.disaster.qld.gov.au/disasters/warning.asp
www.abc.net.au/local

/www.abc.net.au/rn/frequency/qld
www.dip.qld.gov.au/local-government-directory.html

www.health.qld.gov.au 

www.education.qld.gov.au
www.energex.com.au 

www.ergon.com.au 

 www.131940.qld.gov.au

www.telstra.com.au
www.optus.com.au

www.rspcaqld.org.au/emergencies 

www.dpi.qld.gov.au/27_127.htm 

/http://lostfound.rspcaqld.org.au


