ُكن ُملما ً بتصنيفات خطر الحريق Fire Danger
 Ratingواعرف ما يجب عليك القيام به.

Arabic
Stay aware of the Fire Danger
Rating and know what to do.

تصنيفات خطر الحريق  Fire Danger Ratingعبارة عن تنبؤ بسلوك الحريق إذا
اندلع ،بما في ذلك صعوبة اخماده.
فكلما ارتفع تصنيف فئة الحريق ،كلما زاد خطر الوضع .إنَّ تصنيف خطر
الحريق هو منبهك للتصرُّ ف ،لذلك ولتكن آمنا ً يتعين عليك أن تكون ملما ً بتصنيف
خطر الحريق  Fire Danger Ratingفي منطقتك.
خالل موسم الحرائق ،سيتم نشر تصنيفات خطر الحريق Fire Danger Rating

ضمن نشرات األحوال الجوية ،وفي اإلذاعة والتلفزيون ،وفي بعض الصحف.
باإلمكان أيضا ً االطالع على تصنيفات خطر الحريق في

المواقع االلكترونية لـ  ،CFAو Department of Sustainability and
 ،Environmentو  ،Bureau of Meteorologyأو باالتصال بـ
 Victorian Bushfire Information Lineعلى الرقم  1800 240 667أو
عبر  National Relay Serviceعلى الرقم .1800 555 677

ماذا تعني؟

CODE RED

EXTREME

ماذا يجب أن أفعل؟

	أسوأ أحوال حرائق الغابات ( )bushأو الحرائق
العشبية (.)grassfire
المنازل غير مصممة أو غير مشيدة لمقاومة الحرائق
في هذه األحوال.
أسلم مكان هو االبتعاد عن المناطق المعرضة لحرائق
الغابات ( )bushfireبنسب ٍة عالية.

	مغادرة المناطق المعرضة لحرائق الغابات ( )bushfireبنسب ٍة عالية في
الليلة السابقة أو باكراً في صباح ذلك اليوم هو أسلم خيار لك – التنتظر
لترى ما سيحدث.
	تجنب مناطق الغابات ،أو مناطق األعشاب الكثيفة أو األعشاب الطويلة
الجافة.
	إعرف منبهك – قرِّ ر بشأن:
– متى ستغادر
– أين ستذهب
– كيف ستصل إلى ذلك المكان
– متى ستعود
– ماذا ستفعل إذا لم تستطع المغادرة.

توقع أحوال طقس حار بشدة وجاف ومفعم بالرياح.
إذا شبّ حريق وانتشر ،فسيكون غير قابل للسيطرة،
وال يمكن التنبؤ بسلوكه ،وسريع الحركة .ستبدأ بقع
النيران في االنتشار ،وتتحرك بسرعة وتأتي من
جميع االتجاهات.
المنازل الواقعة والمشيدة أو المعدلة لمقاومة حرائق
الغابات ( )bushfireومجهزة جيداً وبها تجهيزات دفاعية
جيدة يمكن أن توفر أمانا.
يجب أن تكون مستعداً ذهنيا ً وجسديا ً للدفاع عن عقارك
في هذه األحوال.

	فكر في البقاء في عقارك فقط إذا كنت مستعداً ألقصى درجة .هذا يعني أن
يكون منزلك واقعا ً ومشيداً (أو مُعدالً) لمقاومة حريق الغابات (،)bushfire
وأن تكون أنت أيضا ً مستعداً
بشكل جيد وتستطيع الدفاع عن عقارك بفعالية
ٍ
في حالة نشوب حريق.
إذا لم تكن مستعداً ألقصى درجة ،فإن المغادرة المبكرة للمناطق المعرضة
لخطر حرائق الغابات ( )bushfireبنسبة عالية في ذلك اليوم هو أسلم خيار لك.
	تعرَّ ف على األحوال بمنطقتك .احصل على المعلومات باالستماع إلى
اذاعة  ABCالمحلية ،أو المحطات االذاعية التجارية أو المخصصة
للجاليات ،أو شاهد  ،Sky News TVأو قم بزيارة الموقع االلكتروني
 ،cfa.vic.gov.auأو اتصل بـ Victorian Bushfire Information Line
على الرقم  1800 240 667أو عبر خدمة National Relay Service
على الرقم .1800 555 677

severe

توقع أحوال طقس حار بشدة وجاف ومفعم بالرياح.
	إذا شبّ حريق وانتشر ،فسيكون غير قابل للسيطرة.
المنازل الواقعة والمشيدة أو المعدلة لمقاومة حرائق
الغابات ومجهزة جيداً وبها تجهيزات دفاعية جيدة يمكن
أن توفر أمانا.
يجب أن تكون مستعداً ذهنيا ً وجسديا ً للدفاع عن عقارك
في هذه األحوال.

	المنازل المجهزة جيداً وبها تجهيزات دفاعية جيدة يمكن أن توفر أمان –
راجع خطتك للنجاة من حرائق الغابات (.)Bushfire Survival Plan
إذا لم تكن مستعداً ألقصى درجة ،فإن المغادرة المبكرة للمناطق المعرضة
لخطر حرائق الغابات ( )bushfire-proneبنسبة عالية في ذلك اليوم هو أسلم
خيار لك.
	تعرَّ ف على األحوال بمنطقتك .احصل على المعلومات باالستماع إلى
اذاعة  ABCالمحلية ،أو المحطات االذاعية التجارية أو المخصصة
للجاليات ،أو شاهد  ،Sky News TVأو قم بزيارة الموقع االلكتروني
 ،cfa.vic.gov.auأو اتصل بـ Victorian Bushfire Information Line
على الرقم  1800 240 667أو عبر خدمة National Relay Service
على الرقم .1800 555 677

very high

	إذا شبَّ حريق ،فمن المحتمل في معظم األحيان
السيطرة عليه في هذه األحوال.
أعرف كيف يمكن أن تندلع الحرائق وقلـِّل المخاطر.
قد يحدث إطفاء حريق تحت السيطرة في هذه األحوال
إذا كان ذلك آمنا ً – تأكد مما إذا كان ينطبق شرط
استصدار تصريح.

high
low-moderate

راجع خطتك للنجاة من حرائق الغابات (.)Bushfire Survival Plan

راقب األحوال.
قد يتعين عليك التصرف.
غادر إذا لزم األمر.

لمزي ٍد من المعلومات 1800 240 667 :أو  )National Relay Service( 1800 555 677أو cfa.vic.gov.au

