
كن مستعدا 
جھز حقیبة أدوات

خطط لتكون بمفردك لمدة 7-10 أیام على األقل

 أیضا بحقیبھ أخرى تحتوي نفس األدوات بحجم أصغر في سیارتك ومكان عملك 
إحتفظ بحقیبة أدوات مجھزه تكفي لمدة 7-10 أیام في المنزل – وإحتفظ

 لكل شخص في الیوم)
میاه (جالون واحد

 (غیر قابلھ للتلف)
أطعمھ

أدویھ معدات طبیھ حقیبة إسعافات أولیھ

أدوات  الحیوانات األلیفھ
مستلزمات

نقود من فئھ صغیره  التوالیت (الحمام)
ورق

 وجمیع الوثائق المھمھ
 الھویھ الشخصیھ

بطاقة

فتاحة علب 

رادیو

مصباح یدوي

 النظافھ الشخصیھ
مستلزمات

حذاء متین

بطاریات إضافیھ

مالبس تقیلھ للدفى

طفایة حریق

ARABIC



كن مستعدا 
حدد مكانا للقاء في حالة ما إذا إضطررت لمغادرة منزلك

ضع خطھ

مساعدة بعضنا البعض

تعرف على معلومات عن خطط مواجھة الكوارث ل

ضع خطة أتصاالت 

تعرف كیف یمكنك مساعدة الناس والحیوانات األلیفھ اللذین عادة یعتمدون علیك 

مكان عملك مدارس أطفالك  الرعایھ الطبیھ و/ أو وسائل النقل
مكان تلقیك

 التي تمضي فیھا أسرتك أوقاتھا 
أألماكن األخرى

 وإشعارات الطوارئ على 
إشترك في خدمة إنذارات

 التعرض لھا منزلك من خالل زیارة 
تعرف على المخاطر المحتمل

 حالة حدوث الطوارئ
 معلومات اإلتصال في

دون

 ھي األكثر سھولھ
الرسائل النصیھ

 إضافي وبطاریات 
 بشاحن ھاتف خلوي

إحتفظ

 بین أفراد األسره 
 بمثابة ھمزة وصل

 خارج منطقة التغطیھ
 أن تكون جھة إتصال

یمكن

 (تأھب فعالھ) من الجوار في أحیاء سیاتل 
شكل وجھز مجموعة

 مع مراكز رعایة الطوارئ المحیطھ بك 
  Neighborlink  في سیاتل للتواصل
إطلع على خریطة

 إدارة سیاتل لمواجھة حاالت الطوارئ 
 مھارات مواجھة الكوارث والتي تقدمھا
إحضر ورش عمل مجانیة لتتعلم

 الجدول الزمني للمناسبات القادمھ على 
إطلع على

مكان عملك

موقع



األشیاء التي یجب القیام بھا أثناء حدوث الزلزال

بعد الھزه األرضیھ 

في حالة عدم وجود طاولھ بالجوار ، إبق على مستوى أكثر إنخفاضا من بقیة األثاث 

لمعرفة ما إذا كان ھناك أضرار في األساسات 

إغلق المیاه من الصمام األساسي للمنزل

إغلق الغاز الطبیعي إذا 

شممت رائحة الغاز الطبیعي

سمعت صفیراٌ

 في حالة دوران 
رأیت القرص المدرج

 إصابات وإستخدم اإلسعافات األولیھ
تحقق من حالة وجود ساعد جیرانك

تفقد منزلك 

فكر

أثناء الھزه األرضیھ 

إنزل تغطى / إتخذ ساتر تمسك وإنتظر

تحت بجانب بین 

AlertSeattle 
رسائل

 المحلي
التلفزیون

 في الجوار
 حاالت الطوارئ
أقرب مركز رعایة

محطات رادیو الخاصھ بالطوارئ

للحصول على مزیداُ من المعلومات


