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 اإلسكان دائرة

الدخان إنذار وأجهزة الحرائق من السالمة
 منزلي؟ في دخان إنذار جهاز أحتاج لماذا

  ممتلكاتك. وحماية حمايتك على الدخان إنذار أجهزة تساعد
 على تعمل مبكرة تحذير أجهزة هي الدخان إنذار فأجهزة

 - واإلنذار للتحذير أصواًتا وتصدر والحرائق الدخان كشف
 تعطيلها أو الدخان إنذار أجهزة نزع ينبغي ال السبب لهذا

 إنذار أجهزة على السكنية العقارات جميع تحتوي أن البد
 دخان.

 الدائرة على يجب اإلسكان، لدائرة تابع عقار إلى تنتقل عندما
 أو كهروضوئي دخان إنذار جهاز تركيب تم قد أنه من التأكد

 يعمل. أنه ومن بأسالك ُمتّصل

 فاظالح من تتأكد أن مستأجر باعتبارك المسؤولية عليك تقع
  اإلنذار. جهاز عمل على

 استعداد على البقاء

 وهناك شيء أي حدوث قبل استعداد على تبقى أن المهم من
 من تتمكن لكي بها القيام يمكنك التي البسيطة األشياء بعض
 استمرار من التأكد يعطيك قد  أسرتك. وحماية نفسك حماية
 الحريق من للنجاة خطة وتحضير الدخان إنذار جهاز عمل

 منها. والنجاة الحرائق آثار لتجنُّب أكبر فرصة منزلك يف

 الحرائق من منزلك سالمة على تحافظ كيف

 بانتظام بسيطة سالمة إجراءات باتباع اإلسكان دائرة توصي
  الحرائق: من منزلك سالمة على للحفاظ

 ن ال  أبًدا السرير في ُتدخِّ

 أبًدا رقابة بدون الطهي أثناء األواني تترك ال 

 وهذا التلف من الكهربائية البطاطين خلو من تحقق( 

 بانتظام منها القديم واستبدل المهترئة( األسالك يشمل

 البطاطين عن الكهرباء فصل على دائًما احرص 

  السرير إلى الدخول قبل الكهربائية

 ة الموائد وأغطية والمالبس الستائر أبعد  عن  واألسرَّ

 والشموع المدافئ

 ف كهربائي، مالبس مجفف تستعمل كنت إذا  فلتر نظِّ

  استعمال كل بعد القطنية النسالة

 كهرباء قابس لكل واحد كهربائي جهاز استعمل 

 االستعمال عدم حالة في الكهربائية األجهزة اقفل 

 آخر لهب أي أو الشموع إطفاء على دائًما احرص 

  الحجرة مغادرة أو النوم إلى الذهاب قبل مشتعل

 بعيًدا آمن مكان في لوالعاتوا الكبريت بأعواد احتفظ 

 األطفال متناول عن

 طريق عن شهر كل الدخان إنذار أجهزة عمل اختبر 

 صوت يصدر حتى به واإلمساك الزر على الضغط

 "بيب"

 بأقرب اتصل ،"بيب" صوت إنذارك جهاز يصدر لم إذا 

 ممكن وقت أقرب في لك اإلسكان لدائرة مكتب

 الحريق نشوب حالة في استعداد على كن

 اإلجراءات عن األطفال تشمل التي أسرتك مع تحدث 

 حريق نشوب حالة في اتباعها يجب التي

 لهم واشرح الدخان إنذار جهاز مكان إلى نظرهم الفت 

 يعمل ماذا

 التجمع مكان تشمل - منزلك في للنجاة خطة ضع 

 غرفة كل من للخروج وطريقتين

 معهم ومارسها األسرة أفراد من فرد لكل الخطة اشرح 

  اليد متناول في منها بنسخة واحتفظ

 األبواب جميع مفاتيح إلى الوصول سهولة من تأكد 

 المقفلة

 منزلي؟ في حريق شب إذا يحدث ماذا

 000 بالرقم اتصل حريق، شب إذا. 

 وسالمة سالمتك من تتأكد أن هي القصوى األولوية 

  أسرتك.

 بتعيين اإلسكان لدائرة التابعون الموظفون سيقوم 

 كان إذا ما وسيحددون لعقارا على الواقع الضرر

 نقل سيتم  عليه. إصالحات أو صيانة إجراء المطلوب

 من االنتهاء يتم أن إلى أخرى مواقع إلى المستأجرين

 آمًنا العقار يكون عندما إخطارهم وسيتم العملية هذه

 لعودتهم. أخرى مرة

 الحريق؟ مع ملأتعا كيف

 الحريق مكافحة تحاول ال 

 000 بالرقم واتصل سرعة بأقصى اهرب 

 الممتلكات إلنقاذ العقار داخل أخرى مرة تُعد ال 

 وابق قماش بقطعة وفمك أنفك غطِّ  دخان، هناك كان إذا 

 اإلمكان بقدر األرض من قريًبا

 واقفل فوًرا اخرج شقتك أو بيتك في حريق شب إذا 

 إلى للوصول َدَرج أقرب استعمل بإحكام، األمامي الباب

 في أبًدا الكهربائي المصعد تستعمل وال األرضي الطابق

  الحريق نشوب حالة

 مشتركة، منطقة في أو أخرى شقة في حريق شب إذا 

 بأمان الخروج ضمنت إذا المبنى غادر

 واخبر 000 بالرقم اتصل بأمان، الخروج تتمكن لم إذا 

 األبواب واغلق شقتك في وابقَ  بمكانك، اإلنقاذ عمال

 الدخان دخول لمنع والشبابيك
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 الواقعون واألشخاص كاألطفال النوم ثقال يتمكن ال قد 

 جهاز سماع من المخدرات أو الحكول تأثير تحت

   المساعدة تقديم يلزمك الحالة هذه في اإلنذار،

 أو السمع في إعاقة من يعاني األسرة أفراد أحد نكا إذا 

 لمساعدتهم. ما شخًصا فعيِّن الحركة،

 .rescue.aspx-and-pfes.nt.gov.au/fire على المعلومات من المزيد يتوافر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx

