
إبداء

النهاية

صور من ورق 
الطبيب البيطري

حقيبة 
إسعافات أولية

وصف لشكل 
حيوانك األليف

صورة تجمعك مع 
حيوانك األليف

الطوق أو اللجام

كمامة ومقود 
)للكالب(

ألعاب أو حلوى

بطاقة خلو من 
السعار

 لواصق لتنبيه 
 المنقذين مثبتة 

على مدخل المنزل.

أكياس بالستيك 
للتنظيف بعد 
مستلزمات نظافةحيوانك األليف

رخصة الحيوان 
األليف

عروة هوية 
حيوانك األليف

قائمة باألدوية 
الخاصة بحيوانك 

األليف

قفص أو حامل

الطعام والشراب 
واألطباق.

يال نستعد،
نيويورك!

من الحكمة أن نكون مستعدين لكل طارئ

 للحصول على نسخ إضافية من هذا الدليل، أو لطلب 
 نسخ بلغات أخرى، اتصل برقم 311 أو قم بزيارة 

.NYC.gov/readyny

خطة الطوارئ لألسرة.

رقم هاتف الصديق/ القريب المقيم بعيدا عن مدينة نيويورك:

معلومات هامة أخرى:

إجابات أحجية   
الرياضيات:
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أتصل على الرقم 911…
أتصل على الرقم 911 عندما تكون في خطر محدق أو تشاهد 	 

جريمة تحدث.
أتصل على الرقم 911 إذا كنت تعاني من إصابة شديدة أو حالة 	 

صحية خطيرة.
ال تتصل على الرقم 911 في الحاالت الغير الطارئة أو لإلبالغ عن 	 

انقطاع التيار الكهربائي )حافظ على بقاء خطوط الهاتف مفتوحة 
التصاالت الطوارئ(.    

أتصل على رقم 311…

عند احتياجك للخدمات الغير طارئة أو للحصول على المعلومات 
التالية:

المدرسة وبرامج بعد المدرسة	 
المعلومات الخاصة بباص المدرسة	 
المسابح العامة في المدينة وساعات العمل فيها	 
األنشطة التطوعية في الحي الذي تسكن فيه	 
كيف تحمي الحيوانات األليفة في حاالت الطوارئ )أطلب 	 

"نيويورك المستعدة للحيوانات األليفة"(
خدمات الصحة واالستشارات ألفراد األسرة	 

يمكنك التواصل مع مأمور الهاتف على مدار الساعة باالتصال على 
الرقم 311. يوجد مترجمون ل 170 لغة.

ال تتصل على الرقم 311 في حاالت الطوارئ.

في أحجية الرياضيات في األسفل، 
أستخدم األرقام الذكية لتعبئة 

األرقام المفقودة. تتجمع األرقام 
في كل صف الى اإلجماليات في 

اليسار. وتتجمع األرقام في كل 
عمود الى اإلجماليات في األسفل. 

أستخدم األرقام من 0-9 لحل 
األحجية.

بعد أن تستكمل األحجية، طابق 
الرقم في كل مربع ملون على حده 

لقراءة بعض الحقائق الرائعة عن 
مدينة نيويورك!
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حقائق عن مدينة نيويورك
يبلغ متوسط تساقط الثلج في شهر يناير في مدينة نيويورك 7 

بوصات. ُتعرف الجادة السابعة في مانهاتن بشارع الموضة.     7 
يتكون شعار مدينة نيويورك )المطبوع على علم مدينة نيويورك، 

وفي الغالف الخلفي لهذا الدليل( من 6 أجزاء: الدرع، الناس، سنة 
ميالد المدينة، النسر األمريكي، أسم الشعار باللغة الالتينية، وفرع 

ورقي )يسمى   اإلكليل(.
6

يتم انتخاب عمدة المدينة كل 4 سنوات، والعمدة هو رئيس السلطة 
4 التنفيذية في مدينة نيويورك. يعمل العمدة في مبنى البلدية.   

يعتبر شارع برودواي، الممتد من مانهاتن السفلى في بولينغ غرين 
وينتهي في ألباني، واحدًا من أطول الشوارع في العالم بطول 150 
مياًل )241 كيلومترًا(. االسم الرسمي لهذا الشارع هوالطريق السريع 

رقم 9.
9

يوجد 5 بلديات في مدينة نيويورك . 

5 
يتكون مخطط شوارع مانهاتن، بصفة أساسية، من جادات وشوارع. 

المساحة بين الجادات هي حوالى 3 مرات أكبر من المساحة بين 
الشوارع. 3 

واآلن، وبعد إعدادك لخطة الطوارئ 
ألسرتك، ضع خطة لحيوانك األليف، 

أيضُا! تتبع المتاهة في اليمين وأجمع 
4 أشياء على األقل قد يحتاجها 

حيوانك األليف وأنت تتلمس طريقك.

نيويورك... يال نستعد!
 يمكن أن يساعدك هذا الكتيب في البدء في التخطيط لحاالت الطوارئ في الحي وحول المدينة.

 مدينة نيويورك تستعد... واآلن أقلب الصفحات الكتشاف كيف يمكنك أن تستعد أيضًا.

يال… أستعدي نيويورك. من الذكاء ان نقوم بذلك لنحافظ على سالمتنا! الكتشاف المزيد، أقلب الصفحة!

 هل تعيش في مدينة نيويورك؟   
  يالها من مكان رائع للعيش!   
  األحداث دائمة الوقوع فيها 

 لكن بعض األحداث ال نستطيع التكهن بها.
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 الطوارئ مثل الحرائق والعواصف 
 تحدث بالفعل. نعم، هذا صحيح

 وواجبنا معرفة كيف نتصرف عند حدوثها.

3 
 العمدة يعرف بالضبط ما ينبغي عليه القيام به

  والمدارس تتمتع بالحكمة 
  واآلن حان دورنا - في الخمس البلديات
 أن نخطط لنكون مستعدين ألي مفاجئة

4 
 إذا أقلب الصفحة لمعرفة المزيد

  المسألة أسهل مما تتصور
  يال نيويورك، نستطيع جميعنا أن 
نكون مستعدين في حالة الطوارئ
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 ولكوننا النعرف
  ماذا سيحدث بالضبط، 

 من الحكمة والذكاء أن نضع خطة 
طوارئ ألجل سالمتنا.
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 أحجية الرياضيات:   
مدينة نيويورك، نيويورك

مدينة نيويورك مكان رائع لإلقامة! 
."Brooklyn Bridge" لون هذه الصورة الخاصة ب

ساعد جروك الصغير 
ليخطط لحالة الطوارئ!

هذا الدليل المصور: "نيويورك المستعدة 
لألطفال" هو ملك ل:

  أكتشف كيف يمكنك:
• أن تستعد للطوارئ

• أن تتجهز وتعرف كيف تتصرف
• أن تستعد للمغادرة إذا أضطريت لذلك

أنظر في الداخل!  

االتصال على األر قام 311 
)هل تعرف متى تستخدمها؟( و911

NYC Emergency Management 

NYC Department of Education
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يال 
نستعد!

سواء تسكن في ستاتن أيلند أو 
بروكلين أو كوينز أو البرونكس أو 

مانهاتن، فمن األفضل أن تتصرف بذكاء 
لتحافظ على سالمتك. هل أنت جاهز 

للطوارئ؟ هل لدى أسرتك خطة؟ هل 
تعرف ما هي خطة مدرستك؟ إقراء القصيدة 

الواردة أدناه لترى كيف يستعد بعض األطفال 
في البلديات الخمس. وعندما تجهز خطة أسرتك، 

ستكون أنت جاهزا أيضًا لكل االحتماالت!

وبعد أن تنتهي من قراءة القصيدة، أنظر الى الخريطة 
وضع نجمة على موقع منزلك وموقع مدرستك.

 سنتمرن على خطتنا    لنتأكد من أننا 
 نعرف تمامًا كيف سنتصرف

 وسنتحدث عن الخطوات التي سنتبعها
وندون جميعها   أيضُا

أستعد: قم بإعداد خطة
 لقد حان الوقت أن نعد الخطة

 تحسبًا لتفرقنا
 خطة تحدد أين سنلتقي مع أحبائنا

مهما كانت حالة الطقس

 أرقام الهواتف هي ما نحتاجها
 وينبغي أن يكون لدينا رقمين

أحدهما لشخص يعيش بالقرب من منزلنا 
واألخر لشخص يعيش بعيدًا عنا

1 
1 3 

2 

تجهز: أستعد في المنزل
 تحسبًا للبقاء في المنزل

 ليوم أو عدة أيام ،
 ستكون بحاجة الى حقيبة طوارئ للبقاء في المنزل

هذه هي الخطوة الذكية لعدة أسباب

 كشاف يدوي لإلنارة في الليل
 وصفارة لصوتها المفيد

 وأغذية معلبة ومياه معبأة، وكلها 
متوفرة بسهولة

 وعندما تكون الحقيبة جاهزة وقريبة
 وفي مكان واحد    وليس في ثالثة،
 عائلتنا ستكون في أمان في المنزل

ومستعدة إذا حدث طارئ

2 

أستعد للمغادرة: احزم حقيبة تنقالت 
لكن في بعض األوقات تضطر األسر للمغادرة وتترك المنزل 

لبعض الوقت. وعند حدوث طارئ بشكل مفاجئ البد من 
التعامل مع الحدث  

ووجود حقيبة تنقالت جاهزة ومعبأة بعناية ستساعد في 
تسهيل الطريق وتوفر األشياء التي نحتاجها ونحبها 

لتمضية الوقت.  

بعض األغذية والمشروبات لنا جميعًا، 
وخارطة وكشاف يدوي ليضيء لنا الطريق. 

أضف كتابك المفضل ومذياع الى الحقيبة، 
)وال تنسى البطاريات!( 

 لقد حان الوقت لنعد خطتنا 3
 وال يهم أين سنكون

 ألننا سنلتقي خارج المنزل
في مكان قريب ومكان آخر بعيد 

 وباستعدادنا    بوضع خطة، سنطمئن 
ونشعر بأمان  ، ومستعدون ألي طارئ

 نحن اآلن مستعدون  ألي طارئ، 
 ومهما حصل  إذا كنا مسافرين أو في المدرسة أو 

في المنزل، خطتنا أصبحت    شبه جاهزة اآلن. 

 في المدرسة، سنتبع تعليمات الُمدرسة،
  وفي البيت نتبع خطة أسرتنا.

 نحن مستعدون لكل طارئ.

أستعد: قم بإعداد خطة
كل مدرسة لديها خطة في حالة حدوث طوارئ. لمزيد من المعلومات حول خطة 

السالمة في المدرسة، أطلب دليل أولياء األمور من مدرسة طفلك.

أجلس مع أسرتك إلعداد خطة للتعامل مع الطوارئ. إذا تمكن أفراد األسرة من 
البقاء على اتصال مع بعضهم البعض، يستطيع الجميع تجاوز الحالة الطارئة.

قم بإعداد قائمة بأرقام هواتف كل فرد من أفراد األسرة واألماكن التي يقضون  	
أوقاتهم فيها )العمل، المدرسة...الخ( تشمل القائمة أرقام ابنك أو ابنتك، زوجك أو 

زوجتك، طفلك أو أطفالك ومدارسهم...الخ.

لتعاود االلتقاء بأفراد أسرتك، خطط لاللتقاء في مكان محدد. أكتب أسم وموقع  	
مكان اللقاء.

وإذا تعذر التقاء أفراد أسرتك مع بعضهم البعض، خطط لالتصال هاتفيا بشخص  	
يعيش بعيدا عنكم. أكتب أسم الشخص ورقم هاتفه. اعط هذا الشخص الذي 

يعيش "بعيدًا" عنكم نسخة من خطة الطوارئ الخاصة بكم. تأكد مسبقًا أن هذا 
الشخص موافق على أن يكون نقطة اتصال لكم.

قم بتعبئة بطاقة خطة الطوارئ في يسار الصفحة. انسخ البطاقة وخطة الطوارئ  	
الخاصة باألسرة ووزعها على كل فرد مشمول بها. 

تجهز: أستعد للبقاء في المنزل
قد تحتاج للبقاء داخل المنزل عند حدوث حالة طارئة وفي هذه الحالة، ستحتاج 

لمؤن كافية لمدة ثالثة أيام على األقل. احتفظ بهذه األشياء في حاوية منفصلة أو 
خزانة خاصة.

ينبغي أن تحتوي الحقيبة الخاصة بإقامتك بالمنزل ما يلي:    

جالونًا واحدًا من مياه الشرب لكل شخص يوميًا 	

 أطعمة معلبة ال تتلف جاهزة لألكل  	
ومفتاح علب يدوي.

حقيبة إسعاف أولي وكشاف يدوي وصفارة 	

مذياع AM/FM يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية 	

 أقراص يود أو ربع جالون من المبيض عديم الرائحة 	
  )من أجل تطهير الماء فقط إذا أصدر مسؤولو الصحة 

 توجيهات بذلك( وقطارة عيون )إلضافة 
سائل المبيض إلى الماء( 

 هاتف ال يعتمد على الكهرباء. غالبية الخطوط األرضية تحتاج  	
 للكهرباء.  يفترض أن يعمل الهاتف المحمول في حاالت 

الطوارئ إذا كان مشحونًا.

أستعد لالنطالق: جهز حقيبة تنقالت
قد تضطر لمغادرة المنزل بسرعة في حالة الطوارئ. ينبغي أن يكون لكل شخص في 

منزلك حقيبة تنقالت )حتى الحيوانات األليفة!(  

يجب أن تكون الحقيبة متينة ويسهل حملها مثل حقائب الظهر وحقائب السفر 
الصغيرة التي تسير على عجالت. تفحص المؤن والمستلزمات مرتين في السنة على 

األقل للتأكد من أنها جاهزة في كل األوقات.  

 يجب أن تشمل حقيبة التنقالت )Go Bag( ما يلي:

 نسًخا من وثائقك المهمة )بطاقات الهوية، 	
  وثائق التأمين وشهادات الميالد ووثائق ملكية 

المنزل والسيارة( وضعها في حاوية مقاومة للمياه . 

مجموعة إضافية من مفاتيح السيارة والمنزل 	

    نسًخا من بطاقات االئتمان وبطاقات الصرف اآللي  	
 )ATM( وبعض النقدية من الفئات الصغيرة.

 مياه معبأة وطعام غير معرض للتلف مثل قطع حلوى  	
الطاقة  أو الجرانوال

 معجون أسنان، فرشات أسنان، محارم  	
 مبللة للنظافة، مستلزمات العناية باألطفال... الخ.

كشاف يدوي 	

مذياع AM/FM يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية 	

قوائم مكتوبة باألدوية التي يتناولها كل شخص في أسرتك.  	

حزمة إسعافات أولية 	

أرقام الهواتف ومعلومات مكان التجمع ألسرتك،  	

خريطة صغيرة للمنطقة في مدينة نيويورك 	

وبعد تعبئتها، جرب حقيبة التنقالت للتأكد من أنك تستطيع حملها بسهولة.

خطة الطوارئ لألسرة.

اسمك:

اسم ولي األمر )الوصي(:

رقم هاتف ولي األمر )الوصي(:

مكان التقاء األسرة:

 قم بقص الصفحات الخاصة باالسرة
)ألولياء األمور واألوصياء(  أتبعوا الخطوات األتية لتحافظوا على سالمتكم وسالمة أسرتكم في حالة الطوارئ. .  
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