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عندما يتعلق األمر بالظروف املناخية القاسية يف كوينزالند، فإنها ليست مجرد مسألة ما 
"إذا" كانت ستحدث بل "متى"

وكلما كنا مستعدون لها ستكون إستعادتنا الستقرارنا أرسع

www.getready.qld.gov.au ُزر املوقع
من أجل املزيد من املعلومات عن الكوارث وكيفية اإلعداد ملواجهتها

ما هو الفيضان؟ 

قد تحدث الفيضانات يف أي مكان تقريبًا من 
والية كوينزالند وقد ترتفع املياه عىل مدى 

بضعة أيام أو فجأة خالل دقائق إذا حدث 
"فيضان رسيع فوري".

ال تدخل منطقة مغمورة بمياه الفيضانات - حتى وإن كان عمق 
املياه 30 سنتمرتًا ألنها قد تكسح بك وتجرفك بعيًدا وهناك إحتمال 

كبري بأن تكون مياه الفيضان ملوثة وضارة بصحتك.

إن الطريقة الوحيدة للحفاظ عىل السالمة هي البقاء خارج مياه 
الفيضان. كما أن الطريقة الفضىل لتجنُّب املياه هي يف أن تكون لديك 

خطة بديلة - سواء كانت هذه الخطة هي البقاء يف الداخل أو إيجاد 
طريقة أكثر سالمة للتنُقل.

تتضمن مبادرة حكومة كوينزالند للسالمة إزاء مياه الفيضانات 
خارطة للطرقات املغمورة التي تعتمد معلومات عن الوضع الجاري 
لحظة بلحظة وتقارير املستخدمني لها لتزويدك بصورة عن مخاطر 
الفيضان عىل رحلتك مما يساعدك عىل التخطيط لسلوك طريق أسلم 

من نقطة إىل أخرى.

ويمكنك اإلبالغ عن حوادث الفيضانات وتقاسم ما لديك من خطط 
مقرتحة للطرق التي يمكن سلوكها ملساعدة السائقني اآلخرين عىل 

الوصول بسالمة.

إذا كانت البقعة مغمورة بماء الفيضان، يجب عدم 
املغامرة وأوجد خطة بديلة.

www.qld.gov.au لإلستعداد يف كوينزلند و RACQ املصدر: نرشة

كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليك؟
☐  قد تشعر بردود أفعال نفسية أو بدنية شديدة. مثالً، قد يصعب 

عليك الرتكيز أو النوم، قد تشعر بالغضب أو إزدياد يف استهالكك 
للكحول. ومن أجل اإلعتناء باآلخرين الذين تحبهم يجب عليك 

اإلعتناء بنفسك. يجب أن تأكل طعاًما صحيًا وتنام بما يكفي كي 
تبقى عىل تواُصل مع محيطك اإلجتماعي.

☐  هل لديك أطفال؟ ملساعدتهم عىل تجاوز املحنة، حافظ عىل هدوئك 
وعىل الروتني املنتظم وقلِّل من تعرضهم لوسائل اإلعالم واألحاديث 

عن الفيضان، كن إيجابيًا ــ تحدث عن كيف يعمل الناس للتنظيف، 
ساعد األرس يف مجال إحتياجاتها إلعادة بناء مجتماعتها واستمر يف 

طمأنة أطفالك بأنهم آمنون وذلك إذا استمروا يف التعبري عن القلق أو 
املخاوف.

☐  هل لديك حيوانات أليفة أو موايش؟ من األهمية بمكان أن تكون لديك 
ر باملكان  خطط مُسبقة حرًصا عىل سالمتها إزاء حدوث الفيضان. فكِّ

الذي ستحفظهم فيه ونوع الطعام والحركة التي سيحتاجون إليها 
وكيف سيتفاعل هذا الحيوان األليف مع الحيوانات األخرى والناس 

ومعرفة ما إذا كان مركز اإلجالء يسمح بوجود الحيوانات األليفة.

☐  قد تتعرض ممتلكاتك وأغراضك للرضر أو التلف. هل مسكنك 
ن؟ وهل لديك تأمني كي تتمكن من إعادة بناء منزلك أو استبدال  مؤمَّ

وتعويض األغراض؟
☐  هل تقدِّم خدمات رعاية شخصية منزلية لشخص ضعيف من 

املجتمع؟ إن وجود خطة ُمتفق عليها مسبًقا وترتيبات دعم بديلة 
ستؤكد عىل استمرارية الخدمة للحفاظ عىل الشخص آمنا وبصحة 

جيدة.

اإلعداد ملواجهة الفيضانات:

✓  عليك تحضري منزلك ومصلحتك التجارية: إن أفضل وقت ألخذ 
اإلجراءات لإلستعداد هو قبل بدء موسم العواصف واألكثر أهمية 

هو حني صدور تحذير الفيضان. وإذا كنت تقيم يف منطقة معرضة 
للفيضانات، يجب أن تحدِّد ما هي األغراض يف الداخل التي يجب رفعها 
عن األرض أو تفريغها وتدبري أكياس الرمل من خالل مجلسكم البلدي 

املحيل.
✓  عليك تحضري جعبة للطوارئ: قم بتحضري جعبتك كل سنة وقبل 

بدء املوسم بثالثة أشهر. إن وجود جعبة إسعاف للطوارئ خطوة هامة 
يجب اإلعداد لها حرًصا عىل النجاة أثناء الفيضانات.

✓  عليك التحضري لإلجالء: ناقش السيناريوهات والخطوات املُمكنة مع 
أفراد أرستك وعليك وضع قائمة باألمور التي يجب تفقدها.

د  د جريانك: ُخذ الوقت للتعرُّف عىل جريانك وإحتياجاتهم. تفقَّ ✓  تفقَّ
أوضاعهم كل يوم بعد صدور التحذير وأخطرهم بمخططاتك.

✓  خطط الطوارئ للحيوانات األليفة: قد ال يكون ممكنًا أخذ حيوانك 
األليف معك إىل مأوى اإلجالء، لذا يجب التخطيط مسبًقا وإعداد جعبة 

طوارئ خاصة بالحيوان األليف.

ل الستالم اإلنذارات وراقب املذياع: إتصل بمجلسك البلدي كي  ✓  تسجَّ
ل الستالم اإلنذارات والتنبيهات. استمع إىل إذاعة ABC أو محطة  تتسجَّ

تلفزيونية لإلطالع عىل الطقس وآخر التحذيرات أو قم بزيارة موقع 
مكتب األرصاد الجوية.

 قم بتحميل تطبيق
Self Recovery app

ُزر موقعنا يف الشبكة
 www.qld.gov.au/
communityrecovery


