خليك عارف تصنيفات خطر الحريق Fire Danger
 Ratingواعرف المفروض تعمل شنو.

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

تصنيفات خطر الحريق  Fire Danger Ratingدي بتوريك أنو حريق ده لو ولع
ح يكون كيف ،وكمان بكون كيف صعب يطفوهو.
وكلما ارتفع تصنيف فئة الحريق ،كلما زاد خطر الوضع .تصنيف خطر الحريق
هو منبهك عشان تتصرف ،عشان كده وألمانك إنت الزم تكون عارف تصنيف
خطر الحريق  Fire Danger Ratingفي منطقتك.
في الشهور بتاعت حريق ،تصنيفات خطر الحريق  Fire Danger Ratingدي
ح ينشروها في نشرات بتاعت أحوال جوية ،وفي راديو وتلفزيون ،وكمان في
جرايد.
تصنيفات خطر الحريق دي انت ممكن تلقاهو في مواقع انترنت بتاعت ،CFA
و  ،Department of Sustainability and Environmentو Bureau of
 ،Meteorologyأو تضرب تلفون لـ Victorian Bushfire Information Line
على الرقم  1800 240 667أو عن طريق  National Relay Serviceعلى الرقم
.1800 555 677

بتعني شنو؟

أعمل شنو؟

أكعب أحوال حرائق الغابات ( )bushأو الحرائق
العشبية (.)grassfire
البيوت غير مصممة أو غير مبنية لمقاومة الحرائق في
األحوال دي.
أسلم مكان هو االبتعاد عن المناطق المعرضة شديد
لحرائق الغابات (.)bushfire

مغادرة المناطق المعرضة شديد لحرائق الغابات ( )bushfireفي الليلة
السابقة أو الصباح بدري في نفس اليوم – ما تستنى عشان تشوف
البحصل شنو.
تجنب مناطق الغابات ،أو مناطق األعشاب الكثيفة أو األعشاب الطويلة
الناشفة.
إعرف منبهك – قرِّ ر بخصوص:
– ح تمرق متين
– ح تمشي وين
– كيف ح تصل للمكان الدايرو
– ح ترجع متين
– ح تعمل شنو لو ما قدرت تغادر.

EXTREME

توقع أحوال طقس حار شديد وجاف وفيهو رياح.
	لو ولع حريق وانتشر ،ح يكون غير قابل للسيطرة ،وما
ممكن التنبؤ بسلوكه ،وسريع الحركة .بقع النيران ح
تبدأ تنتشر ،وتتحرك بسرعة وتجي من كل االتجاهات.
البيوت الواقعة والمبنية أو المعدلة لمقاومة حرائق
الغابات ( )bushfireومجهزة كويس وفيها تجهيزات
دفاعية كويسة ممكن توفر أمان.
الزم تكون مستعد ذهنيا ً وجسديا ً للدفاع عن بيتك في
األحوال دي.

فكر في أنك تقعد في بيتك بس لوكنت مستعد آلخر درجة .كالم ده معناهو
أنو يكون بيتك واقع ومبني (أو مُعدل) لمقاومة حريق الغابات (،)bushfire
وأن تكون أنت برضو مستعد كويس وبتقدر تدافع عن بيتك كويس لو
ولع حريق.
لو ما كنت مستعد آلخر درجة ،المغادرة بدري من المناطق المعرضة شديد
لخطر حرائق الغابات ( )bushfireفي اليوم داك هي أسلم خيار ليك.
	انت الزم تعرف أحوال في منطقة بتاعتك .وبرضو الزم تعرف معلومات
من راديو محلي بتاع  ،ABCأو محطات اذاعة تجارية او بتاعت جاليات،
برضو شوف  ،Sky News TVأو خش في موقع انترنت ده
 ،cfa.vic.gov.auأو اتصل بـ Victorian Bushfire Information Line
على الرقم  1800 240 667أو عن طريق خدمة بتاعت National Relay
 Serviceعلى الرقم .1800 555 677

severe

لو ولع حريق وانتشر ،ح يكون غير قابل للسيطرة ،وما
ممكن التنبؤ بسلوكه ،وسريع الحركة.
	بقع النيران ح تبدأ تنتشر ،وتتحرك بسرعة وتجي من
كل االتجاهات.
	البيوت الواقعة والمبنية أو المعدلة لمقاومة حرائق
الغابات ومجهزة كويس وفيها تجهيزات دفاعية كويسة
ممكن توفر أمان.
ً
ً
	الزم تكون مستعد ذهنيا وجسديا للدفاع عن بيتك في
األحوال دي.

	البيوت المجهزة كويس وفيها تجهيزات دفاعية كويسة ممكن توفر أمان –
راجع خطتك للنجاة من حرائق الغابات (.)Bushfire Survival Plan
لو ما كنت مستعد آلخر درجة ،المغادرة بدري من المناطق المعرضة شديد
لخطر حرائق الغابات ( )bushfire-proneفي اليوم داك هي أسلم خيار ليك.
	انت الزم تعرف أحوال في منطقة بتاعتك .وبرضو الزم تعرف معلومات
من راديو محلي بتاع  ،ABCأو محطات اذاعة تجارية او بتاعت جاليات،
برضو شوف  ،Sky News TVأو خش في موقع انترنت ده
 ،cfa.vic.gov.auأو اتصل بـ Victorian Bushfire Information Line
على الرقم  1800 240 667أو عن طريق خدمة بتاعت National Relay
 Serviceعلى الرقم .1800 555 677

very high

	لو ولع حريق ،احتمال في معظم االحيان السيطرة
عليهو في أحوال دي.
أعرف كيف ممكن تولع الحرائق وقلـِّل المخاطر.
	إحتمال يحصل إطفاء حريق تحت السيطرة في األحوال
دي لوكان آمن – أتأكد لو كان ينطبق شرط اتصدار
تصريح.

CODE RED

high
low-moderate

راجع خطتك للنجاة من حرائق الغابات (.)Bushfire Survival Plan
راقب األحوال.
إحتمال تحتاج تتصرف.
غادر لو لزم األمر.

لو داير معلومات زيادة 1800 240 667 :أو  )National Relay Service( 1800 555 677أو cfa.vic.gov.au

