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العواصف تتسبب أن يمكن
هائل ودمار فادحة خسائر في

نيويورك. بمدينة

العاصفة وصول قبل خطة ضع
أسرتك إبقاء في لمساعدتك

القراءة بأمان. تابع ومنزلك
االستعداد.  لمعرفة كيفية

نيويورك المستعدة

األعاصير
و 

مدينة نيويورك

األعاصير عن أساسية معلومات

الموارد

311 بالرقم اتصل ذلك، بخالف تبليغك يتم لم ما
الهاتف أو ، 212-639-9675 الفيديو ترحيل  (خدمة

استخدم السمع:4115-504-212) أو لضعاف النصي
المدينة. بوكاالت لالتصال NYC.gov الموقع

نيويورك مدينة في الطوارئ إدارة
NYC.gov/emergencymanagement

منطقتك اعرف
NYC.gov/knowyourzone

Notify NYC نيويورك مدينة ابلغ خدمة
خالل من الطوارئ إخطارات في االشتراك

زيارة المجاني، أو الجوال تطبيق على الحصول
، 311 بالرقم االتصال أو ، NYC.gov/notifynyc

Twitter على @NotifyNYC متابعة أو
لألشخاص نيويورك عمدة مكتب

اإلعاقة ذوي
NYC.gov/mopd

الطوارئ إدارة مكتب
Twitter و Facebook على

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

@nycoem

Facebook على نيويورك مدينة
Twitter  وعلى

www.facebook.com/nycgov
@nycgov

الفيضانات ضد للتأمين الوطني البرنامج
National Flood Insurance Program

www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

لألعاصير/ الوطني المركز
االستوائية التنبؤات مركز

www.nhc.noaa.gov

الوطنية الجوية األرصاد هيئة
www.weather.gov

Con Edison
، (800-752-6633) ، 1-800-75-CONED

السمع: لضعاف النصي (الهاتف
(800-642-2308
www.coned.com

PSEG Long Island
،1-800-490-0025

السمع: لضعاف النصي (الهاتف
(631-755-6660

www.psegliny.com

National Grid
النصي 4050-643-718 ، (الهاتف
السمع: 718-237-2857)  لضعاف

www.nationalgridus.com

العواصف أصناف

لإلعصار.  المستمرة الرياح سرعة 5) حسب إلى 1 فئات (من خمس في العواصف تصنيف يتم
الفئة. رقم ارتفع العاصفة، في وقوتها الرياح سرعة ازدادت وكلما

كنمستعًدا إذا كاناإلخالءضرورًيا
إذاكانلديكحيواناتأليفةأو

حيواناتخادمة

تأكدمنأنخطتكلمواجهةالكوارثتتضمن
كيفستتعاملمعحيواناتكاألليفةأو

حيواناتكالخادمةفيحالةوجوبمغادرة
المنزل.

إذالمتتمكنمنإيواءالحيواناألليفأو
الحيوانالخادمفيمأوىللحيواناتأومع

األصدقاءأواألقاربخارجمنطقةاإلخالء،فمن
المسموحبوجودالحيواناتاألليفةوالحيوانات

الخادمةفيجميعمراكزاإلخالءبالمدينة. 
تأكدمنتوفيرالموادالالزمةللعنايةبحيوانك

األليفأوحيوانكالخادم،بمافيذلك،الغذاء
والمقاودوالحاملواألدوية. استخدمنيويورك

المستعدة "Ready New York": خطةطوارئ
NYC.gov/readynyحيوانياألليفعلى

لوضعخطةلحيوانكاألليفأوالحيوانالخادم.

إذاكنتتعيشفيطابقسفلي

قديواجهسكانالشققاألرضيةمخاطرإضافية
ناتجةعناألعاصيرحتىإذاكانوايعيشونخارج

حدودمنطقةاإلخالء. قدتتعرضمناطقعديدة
بالمدينةإلىفيضاناتاألمطار. إذاكنتتعيش
فيشقةبالطابقاألرضي،كنمستعًداللجوء

إلىمأوىفوقسطحاألرض. 

إذاكنتتعيشفيأحدالمبانيالشاهقة

إذاكنتتعيشفيأحدالمبانيالشاهقة،
خاصةفيالطابقالعاشرأوأعلىمنذلك،
ابقبعيًداعنالنوافذلتجنباألذىفيحالة

تعرضهاللكسرأوالتحطيم. ويفضلاالنتقال
إلىطابقسفلي. تعرفجيداعلىخطةاإلخالء

فيمبناك.

قمباإلخالءمبكرًاإذاكنتتعتمدعلىالمصاعد
فيالخروجمنالمبنى. قدتتعطلالمصاعد

أوقدالتكونمتاحةعلىاإلطالقفيبعض
األحيان. 

إذاأصدرتالمدينةأمرًاباإلخالء
لمنطقتكم،قمباإلخالءوفًقاللتوجيهات

سوفترسلالمدينةتعليماتمحددةعبر
وسائلاإلعالمالمحليةحولالمناطقالتي

يجبإخالئهافيالمدينة. إذاصدرأمرباإلخالء
اإللزامي،قمبذلكطبقاللتوجيهات. استخدام

وسائلالنقلالعامإنأمكنذلك،معاألخذفي
االعتبارأنوسائلالنقلالعامقدتغلقبساعات

قبلالعاصفة. للحصولعلىمعلوماتعن
كيفيةاإلخالء،بمافيذلكخياراتوسائل

النقلالمتاحة،الرجاءاالتصالعلىالرقم311
(9675-639-212لخدمةالمكالماتالمرئية

لذوياإلعاقة،أوالهاتفالنصيلضعاف
السمع: 212-504-4115). 

اعرفأينستذهب

تنصحالمدينةبشدةالذينيتمإخالؤهم
االقامةمعاصدقائهمأوأفرادعائلتهمممن

يعيشونخارجحدودمنطقةاإلخالء. وبالنسبة
للذينليسلهممأوىآخر،فسوفتوفر

المدينةمراكزإخالءفيالمدنالخمس.

إذاكنتتتجهإلىأحدمراكزاإلخالء،قمبإعداد
حقيبةخفيفة،وأحضرمعك:

(Go Bag) حقيبةالتحرك ■

■ حقيبةنومأوفراشللنوم

■ مايكفيألسبوٍععلىاألقلمناألدوية

(إذاأمكن) واللوازمالطبيةوالمعدات
الطبيةالتيتستخدمهابانتظام

■ أدواتالنظافة

تشملمراكزاإلخالءالتيتوفرهاالمدينة
مرافقمتيسرةوأماكنإقامةلذوياالعاقة

واحتياجاتالوصولواالحتياجاتالوظيفية. 
لمزيدمنالمعلوماتعنالميزاتالمتوفرة
لذوياالحتياجاتالخاصةفيمرفقمعين،
راجعالباحثعنمنطقةإخالءاإلعصارعلى

الموقعNYC.gov/knowyourzoneأومن
خاللاإلتصالبالرقم311. سيتمقبولجميع

األشخاصالذينيتمإخالؤهم،ولنُيسال
األشخاصالذينيتمإخالؤهمعنوضعالهجرة

الخاصبهمفيأٍيمنمراكزاإلخالءبمدينة
نيويورك.

معرفتها عليك مصطلحات

األعاصير موسم
نوفمبر 30 إلى يونيو 1 من األعاصير موسم

األعاصير حدوث احتماالت أكبر تكون (تاريخيًا،
أكتوبر.)    إلى أغسطس من نيويورك مدينة في

االستوائية الزوابع
بشكل يتناوب الضغط منخفض طقس نظام
وينشأ الرعدية والعواصف السحب من منتظم

االستوائية.  المناطق في

االستوائية العاصفة
مستمرة رياح تصاحبها استوائية زوبعة هي

ميل/الساعة. 73-39 سرعتها تبلغ

اإلعصار
رياح تصاحبها استوائية زوبعة هو

أكثر. أو ميل/ساعة 74 سرعتها تبلغ مستمرة

اإلعصار مراقبة
منطقة داخل اإلعصار حدوث بإمكانية بيان هو
قبل اإلعصار مراقبة بيانات إصدار محددة. يتم

بوصول فيه ُيتنبأ الذي الوقت من ساعة 48
االستوائية. العواصف بقوة رياح

اإلعصار من تحذير
محددة.  منطقة في إعصار وقوع بتوقع بيان

الوقت من ساعة 36 قبل اإلنذار إصدار يتم
العواصف بقوة رياح بوصول فيه ُيتنبأ الذي
حالة في سارًيا يظل أن ويمكن االستوائية،

على واألمواج المياه مستوى ارتفاع استمرار
خطير. نحٍو

المخاطر على اطلع

العواصف عرام
من األكبر العدد عن مسؤوًال العواصف عرام يعد
قبة عن عبارة وهو األعاصير، عن الناتجة الوفيات
لإلعصار المصاحبة الرياح تقوم المحيط مياه من
األعاصير تدفع أن الشاطئ. يمكن باتجاه بدفعها

العواصف (وهو عرام من قدمًا 30 من أكثر الكبيرة
مناطق بعض طوابق) في ثالثة من مبنى ارتفاع

يصل أن العواصف لعرام ويمكن نيويورك، مدينة
عرام يشكل األراضي. قد داخل أميال بضعة إلى
البشر، حياة على خطرًا األمواج وقوة العواصف
الشواطئ تآكل إلى ويؤدي المبانى، ويدمر وقد

والجسور.  الطرق ويدمر الرملية، والكثبان

الرياح
مستمرة رياح تصاحبها التي لألعاصير يمكن

المباني تدمر أن أكثر أو ميل/الساعة 74 بسرعة
المثبتة غير األشياء تحول أو األشجار تسقط أو

مميتة.  مقذوفات إلى

األمطار
عن الناتجة الغزيرة األمطار تتسبب أن يمكن
مفاجئ. تكون فيضان حدوث في األعاصير

من تعاني التي والمناطق المنخفضة المناطق
للفيضانات. عرضة أكثر المياه تصريف في ضعف

جهزحزمةتتضمنمستلزماتالطوارئ

قدتحتاجإلىاالحتماءداخلالمبنى (البقاءفيالمنزل) أثناءوبعداإلعصار. احتفظبمؤنكافيةفي
منزلكتكفيحتىسبعةأيام. باإلضافةإليذلك،قدتنقطعالخدماتاألساسيةمثلالكهرباء

والمياهوالمواصالتالعامةوالهواتفلعدةأيامأوأكثرمنذلك. تأكدمنأنلديكمايكفيمن
المؤناإلضافيةتحسبًاالنقطاعالخدمات.

استخدماالقتراحاتأدناهلشطباألشياءمنالقائمةبعدتجهيزها. 

■جالونواحدمنماءالشربلكلفرديومًيا

■أطعمةمعلبةجاهزةلألكلوغيرعرضةللتلفوفاتحةعلبيدوية

■صندوقاإلسعافاتاألولية

■األدوية،بمافيذلكقائمةباألدويةالتيتتناولها،وأسبابتناولهاوالجرعات

■مصباحيدويأومصباحيعملبطاقةالبطاريةوجهازراديوذوموجاتAM/FMيعملبالبطارية

وبطارياتإضافيةأوأجهزةراديويمكنإدارتهايدويادونبطاريات

■عصيمتوهجة

■صافرةأوجرس

■معداتطبيةاحتياطية،إنكانذلكممكنًا، (مثل،األكسجين،واألدوية،وبطاريةدراجةالرجل،

واألدواتالمساعدةفيالسمع،واألدواتالمساعدةفيالتنقل،ونظارات،وأقنعةوجه،
وقفازات)

■أنماطاألجهزةالطبيةوأرقامتسلسلها (مثلجهازتنظيمضرباتالقلب) وتعليماتاالستخدام

■أشياءأخرى:

قمبتجهيزحقيبةللتحرك

ينبغيأنيكونلكلفردمنأفرادالعائلةحقيبةللتحرك (Go Bag) — تحتويعلىمجموعةمن
األشياءالتييحتاجإليهاالفردخاللاإلخالء،توضعفيحقيبةسهلةالحملمثلحقيبةالظهر. 

يتماالستعانةبالمقترحاتأدناهللتأكدمناألشياءأثناءوضعهافيحقيبةالتحركالخاصةبك. 
تمتخصيصمساحاتفارغةلألشياءالتيقدتضيفهاإلىالقائمة،بمافيذلكاألجهزةالطبية

والطعامالمناسبالحتياجاتكالغذائية. 

■ مياهمعبأةفيقواريروطعامغيرمعرضللتلفمثلقطعحلوىالطاقةأوالجرانوال

■ احتفظبنسخمنمستنداتكالهامةفيحافظةمضادةللماءوحاويةيمكننقلها (مثل،

بطاقاتالتأمين،وبطاقاتMedicare/Medicaid،وبطاقاتالهويةذاتالصور،مايدلعلى
عنوانك،وشهاداتالميالدوالزواج،ونسخمنبطاقاتاالئتمانوالصرافاآللي)

■ مصباحيدويوجهازراديوذوموجاتAM/FMيعمليدوياأوبالبطارية،وبطارياتاحتياطية

■قائمةباألدويةالتيتتناولها،وأسبابتناولهاوالجرعات

■معلوماتاالتصالالخاصةبأسرتكوأعضاءشبكةالدعمالخاصةبك

■أموالنقدية،منفئاتصغيرة

■مفكرةوقلم

■ادواتطبيةاحتياطية (مثلالنظاراتوالبطاريات) وأجهزةالشحن

■حزمةإصالحاطاراتالسياراتو/أوجهازهواءلتعبئةاإلطاراتإلصالحإطاراتكرسي

المقعدينأوإطاراتالدراجات

■أسماءاألطباءوأرقامهواتفهم

■صندوقاإلسعافاتاألولية

■أدواتالنظافة

■موادالعنايةباألطفالوالعنايةبالحيواناتوغيرهامنالموادالخاصة

■المؤنالخاصةبحيواناتالخدمةأوالحيواناتاألليفة (مثلالطعامومياهإضافيةووعاء

للتغذيةومقودوأدواتتنظيفوسجالتالتطعيمواألدوية) 

■شاحنمتنقلللهاتفالمحمول

■األشياءالشخصيةاألخرى:

كنمستعداالنقطاعالكهرباء

تأكدمنأنجميعالعناصرالموصيبها
موجودةفيحزمةمستلزماتالطوارئالخاصة

بكتحسبًاالنقطاعالكهرباءأوالخدمات
األساسيةاألخرى. 

فكرباإلخالءإذاكانلديكتخوفمنتأثير
انقطاعالكهرباءأوالخدماتاألساسيةأو

المواصالتالعامةعليك. 

االحتماءداخلالمبنى

إذالمتكنبحاجةإلىاإلخالء، قمباالحتماء
داخلالمبنىواستخدمحزمةمستلزمات

الطوارئالخاصةبك. وابق بعيًداعنالنوافذ
لتجباألذىفيحالةتعرضهاللكسرأو

التحطيم،وابقبداخلالمبنىلتجنبمخاطر
اإلعصار.

هذا الدليل متوفر ايضا كمادة صوتية مسجلة وباللغات التالية. 

إصدار 2018

قمبإعدادخطةالكوارث

قمبإعدادخطةمعأفرادعائلتكتحددماذايجبفعلهوكيفيمكنألفرادالعائلةالعثورعلى
بعضهمالبعض،وكيفيةالتواصلفيمابينهمإذاضرباإلعصار. استخدمنيويوركالمستعدة: خطة

Readyأواستخدامتطبيقالجوال، NYC.gov/myemergencyplanالطوارئالخاصةبيعلى
NYC ،المتاحللهواتفالذكيةواألجهزةاللوحية. 

اعرفمنطقتك

تمتقسيممناطقالمدينةالمعرضةللعاصفةوالفيضاناتإلىستةمناطقلإلخالء
(من1إلى6) علىأساسمدىتأثيرقوةالعواصفوالفيضاناتعليها. قدتصدرالمدينةأوامر

للسكانباإلخالءبناًءعلىمساراإلعصاروقوةالعاصفةالمتوقعة.

استخدمموقعالباحثعنمناطقهبوباألعاصيرعلىالعنوانNYC.gov/knowyourzoneأو
اتصلبرقم311(خدمةالمكالماتالمرئيةأولذوياإلعاقة9675-639-212،أوالهاتفالنصي

لضعافالسمع: 4115-504-212)،أومراجعةخريطةهذاالكتيبلمعرفةماإذاكانعنوانكموجوًدا
فيمنطقةإخالءإذاكنتتعيشفيمنطقةإخالء،عليكأنتخططللمكانالذيستذهبإليهفي

حالةصدورأمرإخالءلمنطقتك.

احصلعلىالتأمينالمناسب

سواءأكنتتستأجرمنزلكأوتملكه،التغطيالبوالصاألساسيةالفيضاناتوالضررالناتجعن
الرياح. سوفتحتاجإلىشراءبوليصةمنفصلةلحمايةمنزلكفيحالةالفيضانات. يرجىزيارة

موقعالبرنامجالوطنيللتأمينضدالفيضان (National Flood Insurance Program) على
www.floodsmart.gov،لمزيدمنالمعلومات.

لألشخاصذوياإلعاقة،واحتياجاتالوصولواالحتياجاتالوظيفية

إذاكنتتعتمدعلىالطاقةالكهربائيةمنأجلتشغيلمعداتاستدامةالحياة،استعدلإلخالء. قد
تفقدالطاقةالكهربائيةبعداإلعصار. تأكدمنشركةالكهرباءعماإذاكانتمعداتكالطبيةتؤهلك

للتسجيلكعميللمعداتاستدامةالحياة.

قمبتخصيصالمزيدمنالوقتوخذفيعيناالعتبارحاجتكإلىالتنقل،واحتياجاتكالغذائية،و
الطبيةالخاصةمثل (األوكسجين،بطارياتإضافية/أجهزةشحن،النظارات،الوصفاتالطبيةو

األدويةإلخ.). أحضركلاألدويةمعك،واكتبمعلوماتاالتصالبمقدميالخدماتالصحية.

اشتركبخدمةابلغمدينةنيويوركNotify NYCلتستلمإخطاراتالطوارئوالمستجدات
عنطريقالبريداإللكتروني،الهاتف،الرسائلالنصيةالقصيرةأوتويتر. تتوفرالرسائلأيضابلغة

، NYC.gov/notifynycاحصلعلىتطبيقالجوالالمجاني،أوقمبزيارة .(ASL) اإلشارةاألمريكية
أواتصلبالرقم311 ،أوقمبمتابعةNotifyNYC@علىTwitter. أحرصعلىمراجعة

NYC.gov/emergencymanagementللحصولعلىمعلوماتمحدثة. 

إذا كانتالعاصفةتقترب أجمعالمؤنالالزمة
اتخذالخطواتالتاليةلالستعداد:

■ قمبإدخالاألشياءالخفيفةغيرالمثبتة،مثلأثاثالحديقةوعلبالقمامة.

■قمبتثبيتاألشياءالتيالينبغيإدخالهاإلىالمنزلكونهاغيرآمنة،مثلالشواياتبالغازأو

اسطواناتالبروبين.

■قمبإغالقالنوافذواألبوابالخارجيةبإحكام.

■انقلاألشياءالثمينةمنالطابقاألسفلإلىاألدوارالعليا. (تكونالطوابقالسفلية

عرضةللفيضان.

■اشحنبطارياتهاتفكالخلوى.

■امألسيارتكومولدكبالوقود.

■إذاكنتتعيشفيمنطقةإخالء،فكرفينقلمركبتكإلىأرضمرتفعة.

■شغلثالجتكوالمبردعلىوضعأكثرتبريًدا. إذاانقطعتالكهرباء،ستظلاألشياءالتيبحاجة

إليالتبريدباردةلمدةأطول.

■قم بتعبئة حوض االستحمام بالمياه مع عبوات المياه الكبيرة ألن المياه قد تنقطع في حالة 

انقطاع الكهرباء. 

■قمبإعادةتعبئةاألدويةالتيتحتاجها.

تفقداألصدقاءواألقاربوالجيران،خاصةكبارالسنوذوياإلعاقةأوذوياحتياجاتالوصولأو
االحتياجاتالوظيفيةأومنيعانونمنظروفصحيةسيئة. ساعدهمعلىالتحضيرواإلخالءإذا

لزماألمر. لمزيدمنالمعلوماتعنكيفيةحمايةممتلكاتك،استخدمنيويوركالمستعدة: 
.NYC.gov/readynyدليلتقليلمخاطركعلى :"Ready New York"

اعرفمنطقتك

قمبزيارةموقعالباحثعنمناطقهبوباألعاصيرعلىالعنوانNYC.gov/knowyourzoneأو
اتصلبرقم311 (خدمةالمكالماتالمرئيةلذوياإلعاقة9675-639-212 ،أوالهاتفالنصيلضعاف

السمع: 4115-504-212) لمعرفةمنطقةاإلخالءمنهبوباألعاصيرالتيتعيشفيها. 

NYC.gov/knowyourzone

إذا لمتؤمرباإلخالء

ARABIC
السمع: 212-504-4115)  311 (معوقي ب اتصل العربية باللغة الدليل هذا من نسخ على للحصول

NYC.gov/readyny بزيارة قم أو

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본안내서의한국어사본을받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로문의하시거나
NYC.gov/readyny를방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
یا کریں کال 311 (TTY: 212-504-4115) پر کریں، حاصل کاپی اردو کی نامے ہدایت اس

دیکھیں۔ NYC.gov/readyny

YIDDISH
311 (TTY: 212-504-4115) אדער וועגווייזער, רופט דעם פון קאפיע אידישע א ערהאלטן צו

.NYC.gov/readyny באזוכט
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يمكن أن تتسبب العواصف
في خسائر فادحة ودمار هائل

بمدينة نيويورك.

ضع خطة قبل وصول العاصفة
لمساعدتك في إبقاء أسرتك

ومنزلك بأمان. تابع القراءة
لمعرفة   كيفية االستعداد.

المستعدة نيويورك

األعاصير
و

نيويورك مدينة

األعاصير عن أساسية معلومات

الموارد

311 بالرقم اتصل ذلك، بخالف تبليغك يتم لم ما
الهاتف أو ، 212-639-9675 الفيديو ترحيل  (خدمة

استخدم السمع:4115-504-212) أو لضعاف النصي
المدينة. بوكاالت لالتصال NYC.gov الموقع

نيويورك مدينة في الطوارئ إدارة
NYC.gov/emergencymanagement

منطقتك اعرف
NYC.gov/knowyourzone

Notify NYC نيويورك مدينة ابلغ خدمة
خالل من الطوارئ إخطارات في االشتراك

زيارة المجاني، أو الجوال تطبيق على الحصول
، 311 بالرقم االتصال أو ، NYC.gov/notifynyc

Twitter على @NotifyNYC متابعة أو
لألشخاص نيويورك عمدة مكتب

اإلعاقة ذوي
NYC.gov/mopd

الطوارئ إدارة مكتب
Twitter و Facebook على

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

@nycoem

Facebook على نيويورك مدينة
Twitter  وعلى

www.facebook.com/nycgov
@nycgov

الفيضانات ضد للتأمين الوطني البرنامج
National Flood Insurance Program

www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

لألعاصير/ الوطني المركز
االستوائية التنبؤات مركز

www.nhc.noaa.gov

الوطنية الجوية األرصاد هيئة
www.weather.gov

Con Edison
، (800-752-6633) ، 1-800-75-CONED

السمع: لضعاف النصي (الهاتف
(800-642-2308
www.coned.com

PSEG Long Island
،1-800-490-0025

السمع: لضعاف النصي (الهاتف
(631-755-6660

www.psegliny.com

National Grid
النصي 4050-643-718 ، (الهاتف
السمع: 718-237-2857)  لضعاف

www.nationalgridus.com

العواصف أصناف

لإلعصار.  المستمرة الرياح سرعة 5) حسب إلى 1 فئات (من خمس في العواصف تصنيف يتم
الفئة. رقم ارتفع العاصفة، في وقوتها الرياح سرعة ازدادت وكلما

كنمستعًدا إذا كاناإلخالءضرورًيا
إذاكانلديكحيواناتأليفةأو

حيواناتخادمة

تأكدمنأنخطتكلمواجهةالكوارثتتضمن
كيفستتعاملمعحيواناتكاألليفةأو

حيواناتكالخادمةفيحالةوجوبمغادرة
المنزل.

إذالمتتمكنمنإيواءالحيواناألليفأو
الحيوانالخادمفيمأوىللحيواناتأومع

األصدقاءأواألقاربخارجمنطقةاإلخالء،فمن
المسموحبوجودالحيواناتاألليفةوالحيوانات

الخادمةفيجميعمراكزاإلخالءبالمدينة. 
تأكدمنتوفيرالموادالالزمةللعنايةبحيوانك

األليفأوحيوانكالخادم،بمافيذلك،الغذاء
والمقاودوالحاملواألدوية. استخدمنيويورك

المستعدة "Ready New York": خطةطوارئ
NYC.gov/readynyحيوانياألليفعلى

لوضعخطةلحيوانكاألليفأوالحيوانالخادم.

إذاكنتتعيشفيطابقسفلي

قديواجهسكانالشققاألرضيةمخاطرإضافية
ناتجةعناألعاصيرحتىإذاكانوايعيشونخارج

حدودمنطقةاإلخالء. قدتتعرضمناطقعديدة
بالمدينةإلىفيضاناتاألمطار. إذاكنتتعيش
فيشقةبالطابقاألرضي،كنمستعًداللجوء

إلىمأوىفوقسطحاألرض. 

إذاكنتتعيشفيأحدالمبانيالشاهقة

إذاكنتتعيشفيأحدالمبانيالشاهقة،
خاصةفيالطابقالعاشرأوأعلىمنذلك،
ابقبعيًداعنالنوافذلتجنباألذىفيحالة

تعرضهاللكسرأوالتحطيم. ويفضلاالنتقال
إلىطابقسفلي. تعرفجيداعلىخطةاإلخالء

فيمبناك.

قمباإلخالءمبكرًاإذاكنتتعتمدعلىالمصاعد
فيالخروجمنالمبنى. قدتتعطلالمصاعد

أوقدالتكونمتاحةعلىاإلطالقفيبعض
األحيان. 

إذاأصدرتالمدينةأمرًاباإلخالء
لمنطقتكم،قمباإلخالءوفًقاللتوجيهات

سوفترسلالمدينةتعليماتمحددةعبر
وسائلاإلعالمالمحليةحولالمناطقالتي

يجبإخالئهافيالمدينة. إذاصدرأمرباإلخالء
اإللزامي،قمبذلكطبقاللتوجيهات. استخدام

وسائلالنقلالعامإنأمكنذلك،معاألخذفي
االعتبارأنوسائلالنقلالعامقدتغلقبساعات

قبلالعاصفة. للحصولعلىمعلوماتعن
كيفيةاإلخالء،بمافيذلكخياراتوسائل

النقلالمتاحة،الرجاءاالتصالعلىالرقم311
(9675-639-212لخدمةالمكالماتالمرئية

لذوياإلعاقة،أوالهاتفالنصيلضعاف
السمع: 212-504-4115). 

اعرفأينستذهب

تنصحالمدينةبشدةالذينيتمإخالؤهم
االقامةمعاصدقائهمأوأفرادعائلتهمممن

يعيشونخارجحدودمنطقةاإلخالء. وبالنسبة
للذينليسلهممأوىآخر،فسوفتوفر

المدينةمراكزإخالءفيالمدنالخمس.

إذاكنتتتجهإلىأحدمراكزاإلخالء،قمبإعداد
حقيبةخفيفة،وأحضرمعك:

(Go Bag) حقيبةالتحرك ■

■ حقيبةنومأوفراشللنوم

■ مايكفيألسبوٍععلىاألقلمناألدوية

(إذاأمكن) واللوازمالطبيةوالمعدات
الطبيةالتيتستخدمهابانتظام

■ أدواتالنظافة

تشملمراكزاإلخالءالتيتوفرهاالمدينة
مرافقمتيسرةوأماكنإقامةلذوياالعاقة

واحتياجاتالوصولواالحتياجاتالوظيفية. 
لمزيدمنالمعلوماتعنالميزاتالمتوفرة
لذوياالحتياجاتالخاصةفيمرفقمعين،
راجعالباحثعنمنطقةإخالءاإلعصارعلى

الموقعNYC.gov/knowyourzoneأومن
خاللاإلتصالبالرقم311. سيتمقبولجميع

األشخاصالذينيتمإخالؤهم،ولنُيسال
األشخاصالذينيتمإخالؤهمعنوضعالهجرة

الخاصبهمفيأٍيمنمراكزاإلخالءبمدينة
نيويورك.

معرفتها عليك مصطلحات

األعاصير موسم
نوفمبر 30 إلى يونيو 1 من األعاصير موسم

األعاصير حدوث احتماالت أكبر تكون (تاريخيًا،
أكتوبر.)    إلى أغسطس من نيويورك مدينة في

االستوائية الزوابع
بشكل يتناوب الضغط منخفض طقس نظام
وينشأ الرعدية والعواصف السحب من منتظم

االستوائية.  المناطق في

االستوائية العاصفة
مستمرة رياح تصاحبها استوائية زوبعة هي

ميل/الساعة. 73-39 سرعتها تبلغ

اإلعصار
رياح تصاحبها استوائية زوبعة هو

أكثر. أو ميل/ساعة 74 سرعتها تبلغ مستمرة

اإلعصار مراقبة
منطقة داخل اإلعصار حدوث بإمكانية بيان هو
قبل اإلعصار مراقبة بيانات إصدار محددة. يتم

بوصول فيه ُيتنبأ الذي الوقت من ساعة 48
االستوائية. العواصف بقوة رياح

اإلعصار من تحذير
محددة.  منطقة في إعصار وقوع بتوقع بيان

الوقت من ساعة 36 قبل اإلنذار إصدار يتم
العواصف بقوة رياح بوصول فيه ُيتنبأ الذي
حالة في سارًيا يظل أن ويمكن االستوائية،

على واألمواج المياه مستوى ارتفاع استمرار
خطير. نحٍو

المخاطر على اطلع

العواصف عرام
من األكبر العدد عن مسؤوًال العواصف عرام يعد
قبة عن عبارة وهو األعاصير، عن الناتجة الوفيات
لإلعصار المصاحبة الرياح تقوم المحيط مياه من
األعاصير تدفع أن الشاطئ. يمكن باتجاه بدفعها

العواصف (وهو عرام من قدمًا 30 من أكثر الكبيرة
مناطق بعض طوابق) في ثالثة من مبنى ارتفاع

يصل أن العواصف لعرام ويمكن نيويورك، مدينة
عرام يشكل األراضي. قد داخل أميال بضعة إلى
البشر، حياة على خطرًا األمواج وقوة العواصف
الشواطئ تآكل إلى ويؤدي المبانى، ويدمر وقد

والجسور.  الطرق ويدمر الرملية، والكثبان

الرياح
مستمرة رياح تصاحبها التي لألعاصير يمكن

المباني تدمر أن أكثر أو ميل/الساعة 74 بسرعة
المثبتة غير األشياء تحول أو األشجار تسقط أو

مميتة.  مقذوفات إلى

األمطار
عن الناتجة الغزيرة األمطار تتسبب أن يمكن
مفاجئ. تكون فيضان حدوث في األعاصير

من تعاني التي والمناطق المنخفضة المناطق
للفيضانات. عرضة أكثر المياه تصريف في ضعف

جهزحزمةتتضمنمستلزماتالطوارئ

قدتحتاجإلىاالحتماءداخلالمبنى (البقاءفيالمنزل) أثناءوبعداإلعصار. احتفظبمؤنكافيةفي
منزلكتكفيحتىسبعةأيام. باإلضافةإليذلك،قدتنقطعالخدماتاألساسيةمثلالكهرباء

والمياهوالمواصالتالعامةوالهواتفلعدةأيامأوأكثرمنذلك. تأكدمنأنلديكمايكفيمن
المؤناإلضافيةتحسبًاالنقطاعالخدمات.

استخدماالقتراحاتأدناهلشطباألشياءمنالقائمةبعدتجهيزها. 

■جالونواحدمنماءالشربلكلفرديومًيا

■أطعمةمعلبةجاهزةلألكلوغيرعرضةللتلفوفاتحةعلبيدوية

■صندوقاإلسعافاتاألولية

■األدوية،بمافيذلكقائمةباألدويةالتيتتناولها،وأسبابتناولهاوالجرعات

■مصباحيدويأومصباحيعملبطاقةالبطاريةوجهازراديوذوموجاتAM/FMيعملبالبطارية

وبطارياتإضافيةأوأجهزةراديويمكنإدارتهايدويادونبطاريات

■عصيمتوهجة

■صافرةأوجرس

■معداتطبيةاحتياطية،إنكانذلكممكنًا، (مثل،األكسجين،واألدوية،وبطاريةدراجةالرجل،

واألدواتالمساعدةفيالسمع،واألدواتالمساعدةفيالتنقل،ونظارات،وأقنعةوجه،
وقفازات)

■أنماطاألجهزةالطبيةوأرقامتسلسلها (مثلجهازتنظيمضرباتالقلب) وتعليماتاالستخدام

■أشياءأخرى:

قمبتجهيزحقيبةللتحرك

ينبغيأنيكونلكلفردمنأفرادالعائلةحقيبةللتحرك (Go Bag) — تحتويعلىمجموعةمن
األشياءالتييحتاجإليهاالفردخاللاإلخالء،توضعفيحقيبةسهلةالحملمثلحقيبةالظهر. 

يتماالستعانةبالمقترحاتأدناهللتأكدمناألشياءأثناءوضعهافيحقيبةالتحركالخاصةبك. 
تمتخصيصمساحاتفارغةلألشياءالتيقدتضيفهاإلىالقائمة،بمافيذلكاألجهزةالطبية

والطعامالمناسبالحتياجاتكالغذائية. 

■ مياهمعبأةفيقواريروطعامغيرمعرضللتلفمثلقطعحلوىالطاقةأوالجرانوال

■ احتفظبنسخمنمستنداتكالهامةفيحافظةمضادةللماءوحاويةيمكننقلها (مثل،

بطاقاتالتأمين،وبطاقاتMedicare/Medicaid،وبطاقاتالهويةذاتالصور،مايدلعلى
عنوانك،وشهاداتالميالدوالزواج،ونسخمنبطاقاتاالئتمانوالصرافاآللي)

■ مصباحيدويوجهازراديوذوموجاتAM/FMيعمليدوياأوبالبطارية،وبطارياتاحتياطية

■قائمةباألدويةالتيتتناولها،وأسبابتناولهاوالجرعات

■معلوماتاالتصالالخاصةبأسرتكوأعضاءشبكةالدعمالخاصةبك

■أموالنقدية،منفئاتصغيرة

■مفكرةوقلم

■ادواتطبيةاحتياطية (مثلالنظاراتوالبطاريات) وأجهزةالشحن

■حزمةإصالحاطاراتالسياراتو/أوجهازهواءلتعبئةاإلطاراتإلصالحإطاراتكرسي

المقعدينأوإطاراتالدراجات

■أسماءاألطباءوأرقامهواتفهم

■صندوقاإلسعافاتاألولية

■أدواتالنظافة

■موادالعنايةباألطفالوالعنايةبالحيواناتوغيرهامنالموادالخاصة

■المؤنالخاصةبحيواناتالخدمةأوالحيواناتاألليفة (مثلالطعامومياهإضافيةووعاء

للتغذيةومقودوأدواتتنظيفوسجالتالتطعيمواألدوية) 

■شاحنمتنقلللهاتفالمحمول

■األشياءالشخصيةاألخرى:

كنمستعداالنقطاعالكهرباء

تأكدمنأنجميعالعناصرالموصيبها
موجودةفيحزمةمستلزماتالطوارئالخاصة

بكتحسبًاالنقطاعالكهرباءأوالخدمات
األساسيةاألخرى. 

فكرباإلخالءإذاكانلديكتخوفمنتأثير
انقطاعالكهرباءأوالخدماتاألساسيةأو

المواصالتالعامةعليك. 

االحتماءداخلالمبنى

إذالمتكنبحاجةإلىاإلخالء، قمباالحتماء
داخلالمبنىواستخدمحزمةمستلزمات

الطوارئالخاصةبك. وابق بعيًداعنالنوافذ
لتجباألذىفيحالةتعرضهاللكسرأو

التحطيم،وابقبداخلالمبنىلتجنبمخاطر
اإلعصار.

هذا الدليل متوفر ايضا كمادة صوتية مسجلة وباللغات التالية. 

2018 إصدار

قمبإعدادخطةالكوارث

قمبإعدادخطةمعأفرادعائلتكتحددماذايجبفعلهوكيفيمكنألفرادالعائلةالعثورعلى
بعضهمالبعض،وكيفيةالتواصلفيمابينهمإذاضرباإلعصار. استخدمنيويوركالمستعدة: خطة

Readyأواستخدامتطبيقالجوال، NYC.gov/myemergencyplanالطوارئالخاصةبيعلى
NYC ،المتاحللهواتفالذكيةواألجهزةاللوحية. 

اعرفمنطقتك

تمتقسيممناطقالمدينةالمعرضةللعاصفةوالفيضاناتإلىستةمناطقلإلخالء
(من1إلى6) علىأساسمدىتأثيرقوةالعواصفوالفيضاناتعليها. قدتصدرالمدينةأوامر

للسكانباإلخالءبناًءعلىمساراإلعصاروقوةالعاصفةالمتوقعة.

استخدمموقعالباحثعنمناطقهبوباألعاصيرعلىالعنوانNYC.gov/knowyourzoneأو
اتصلبرقم311(خدمةالمكالماتالمرئيةأولذوياإلعاقة9675-639-212،أوالهاتفالنصي

لضعافالسمع: 4115-504-212)،أومراجعةخريطةهذاالكتيبلمعرفةماإذاكانعنوانكموجوًدا
فيمنطقةإخالءإذاكنتتعيشفيمنطقةإخالء،عليكأنتخططللمكانالذيستذهبإليهفي

حالةصدورأمرإخالءلمنطقتك.

احصلعلىالتأمينالمناسب

سواءأكنتتستأجرمنزلكأوتملكه،التغطيالبوالصاألساسيةالفيضاناتوالضررالناتجعن
الرياح. سوفتحتاجإلىشراءبوليصةمنفصلةلحمايةمنزلكفيحالةالفيضانات. يرجىزيارة

موقعالبرنامجالوطنيللتأمينضدالفيضان (National Flood Insurance Program) على
www.floodsmart.gov،لمزيدمنالمعلومات.

لألشخاصذوياإلعاقة،واحتياجاتالوصولواالحتياجاتالوظيفية

إذاكنتتعتمدعلىالطاقةالكهربائيةمنأجلتشغيلمعداتاستدامةالحياة،استعدلإلخالء. قد
تفقدالطاقةالكهربائيةبعداإلعصار. تأكدمنشركةالكهرباءعماإذاكانتمعداتكالطبيةتؤهلك

للتسجيلكعميللمعداتاستدامةالحياة.

قمبتخصيصالمزيدمنالوقتوخذفيعيناالعتبارحاجتكإلىالتنقل،واحتياجاتكالغذائية،و
الطبيةالخاصةمثل (األوكسجين،بطارياتإضافية/أجهزةشحن،النظارات،الوصفاتالطبيةو

األدويةإلخ.). أحضركلاألدويةمعك،واكتبمعلوماتاالتصالبمقدميالخدماتالصحية.

اشتركبخدمةابلغمدينةنيويوركNotify NYCلتستلمإخطاراتالطوارئوالمستجدات
عنطريقالبريداإللكتروني،الهاتف،الرسائلالنصيةالقصيرةأوتويتر. تتوفرالرسائلأيضابلغة

، NYC.gov/notifynycاحصلعلىتطبيقالجوالالمجاني،أوقمبزيارة .(ASL) اإلشارةاألمريكية
أواتصلبالرقم311 ،أوقمبمتابعةNotifyNYC@علىTwitter. أحرصعلىمراجعة

NYC.gov/emergencymanagementللحصولعلىمعلوماتمحدثة. 

إذا كانتالعاصفةتقترب أجمعالمؤنالالزمة
اتخذالخطواتالتاليةلالستعداد:

■ قمبإدخالاألشياءالخفيفةغيرالمثبتة،مثلأثاثالحديقةوعلبالقمامة.

■قمبتثبيتاألشياءالتيالينبغيإدخالهاإلىالمنزلكونهاغيرآمنة،مثلالشواياتبالغازأو

اسطواناتالبروبين.

■قمبإغالقالنوافذواألبوابالخارجيةبإحكام.

■انقلاألشياءالثمينةمنالطابقاألسفلإلىاألدوارالعليا. (تكونالطوابقالسفلية

عرضةللفيضان.

■اشحنبطارياتهاتفكالخلوى.

■امألسيارتكومولدكبالوقود.

■إذاكنتتعيشفيمنطقةإخالء،فكرفينقلمركبتكإلىأرضمرتفعة.

■شغلثالجتكوالمبردعلىوضعأكثرتبريًدا. إذاانقطعتالكهرباء،ستظلاألشياءالتيبحاجة

إليالتبريدباردةلمدةأطول.

■قم بتعبئة حوض االستحمام بالمياه مع عبوات المياه الكبيرة ألن المياه قد تنقطع في حالة 

انقطاع الكهرباء. 

■قمبإعادةتعبئةاألدويةالتيتحتاجها.

تفقداألصدقاءواألقاربوالجيران،خاصةكبارالسنوذوياإلعاقةأوذوياحتياجاتالوصولأو
االحتياجاتالوظيفيةأومنيعانونمنظروفصحيةسيئة. ساعدهمعلىالتحضيرواإلخالءإذا

لزماألمر. لمزيدمنالمعلوماتعنكيفيةحمايةممتلكاتك،استخدمنيويوركالمستعدة: 
.NYC.gov/readynyدليلتقليلمخاطركعلى :"Ready New York"

اعرفمنطقتك

قمبزيارةموقعالباحثعنمناطقهبوباألعاصيرعلىالعنوانNYC.gov/knowyourzoneأو
اتصلبرقم311 (خدمةالمكالماتالمرئيةلذوياإلعاقة9675-639-212 ،أوالهاتفالنصيلضعاف

السمع: 4115-504-212) لمعرفةمنطقةاإلخالءمنهبوباألعاصيرالتيتعيشفيها. 

NYC.gov/knowyourzone

إذا لمتؤمرباإلخالء

ARABIC
السمع: 212-504-4115)  311 (معوقي ب اتصل العربية باللغة الدليل هذا من نسخ على للحصول

NYC.gov/readyny بزيارة قم أو

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본안내서의한국어사본을받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로문의하시거나
NYC.gov/readyny를방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
یا کریں کال 311 (TTY: 212-504-4115) پر کریں، حاصل کاپی اردو کی نامے ہدایت اس

دیکھیں۔ NYC.gov/readyny

YIDDISH
311 (TTY: 212-504-4115) אדער וועגווייזער, רופט דעם פון קאפיע אידישע א ערהאלטן צו

.NYC.gov/readyny באזוכט
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يمكن أن تتسبب العواصف 
في خسائر فادحة ودمار هائل 

بمدينة نيويورك.

ضع خطة قبل وصول العاصفة 
لمساعدتك في إبقاء أسرتك 

ومنزلك بأمان. تابع القراءة 
لمعرفة   كيفية االستعداد. 

نيويورك المستعدة

األعاصير
و 

مدينة نيويورك

معلومات أساسية عن األعاصير

الموارد 

ما لم يتم تبليغك بخالف ذلك، اتصل بالرقم  311 
 (خدمة ترحيل الفيديو 9675-639-212  ، أو الهاتف 

النصي لضعاف السمع:4115-504-212  ) أو استخدم 
الموقع  NYC.gov   لالتصال بوكاالت المدينة.

إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك
 NYC.gov/emergencymanagement

اعرف منطقتك
NYC.gov/knowyourzone

 Notify NYC خدمة ابلغ مدينة نيويورك
االشتراك في إخطارات الطوارئ من خالل   

الحصول على تطبيق الجوال المجاني،   أو زيارة 
NYC.gov/notifynyc ، أو االتصال بالرقم 311  ،  

Twitter على @NotifyNYC أو متابعة
مكتب عمدة نيويورك لألشخاص    

ذوي اإلعاقة  
NYC.gov/mopd

مكتب إدارة الطوارئ 
Twitter و  Facebook  على

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

   Facebook  مدينة نيويورك على
Twitter وعلى 

www.facebook.com/nycgov
@nycgov

البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات 
National Flood Insurance Program 

www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

المركز الوطني لألعاصير/
مركز التنبؤات االستوائية

www.nhc.noaa.gov 

هيئة األرصاد الجوية الوطنية
  www.weather.gov

Con Edison
 ،  (800-752-6633) ، 1-800-75-CONED

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(800-642-2308
www.coned.com

 PSEG Long Island
 ،1-800-490-0025

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(631-755-6660 

www.psegliny.com

National Grid
4050-643-718 ، (الهاتف النصي 
لضعاف السمع: 718-237-2857  )  

www.nationalgridus.com

أصناف العواصف

يتم تصنيف العواصف في خمس فئات (من 1 إلى 5) حسب سرعة الرياح المستمرة لإلعصار. 
وكلما ازدادت سرعة الرياح وقوتها في العاصفة،  ارتفع رقم الفئة.

كن مستعًدا  إذا   كان اإلخالء ضرورًيا
إذا كان لديك حيوانات أليفة أو   

حيوانات خادمة

تأكد من أن خطتك لمواجهة الكوارث تتضمن 
كيف ستتعامل مع حيواناتك األليفة أو 

حيواناتك الخادمة في حالة وجوب مغادرة 
المنزل.

إذا لم تتمكن من إيواء الحيوان األليف أو 
الحيوان الخادم في مأوى للحيوانات أو مع 

األصدقاء أو األقارب خارج منطقة اإلخالء، فمن 
المسموح بوجود الحيوانات األليفة والحيوانات 

الخادمة في جميع مراكز اإلخالء بالمدينة. 
تأكد من توفير  المواد الالزمة للعناية بحيوانك 

األليف أو حيوانك الخادم، بما في ذلك، الغذاء 
والمقاود والحامل واألدوية. استخدم نيويورك 

المستعدة  " Ready New York ": خطة طوارئ 
  NYC.gov/readyny  حيواني األليف على 

لوضع خطة لحيوانك األليف أو الحيوان الخادم.   

إذا كنت تعيش في طابق سفلي

قد يواجه سكان الشقق األرضية مخاطر إضافية 
ناتجة عن األعاصير حتى إذا كانوا يعيشون خارج 

حدود منطقة اإلخالء. قد تتعرض مناطق عديدة 
بالمدينة إلى فيضانات األمطار. إذا كنت تعيش 
في شقة بالطابق األرضي، كن مستعًدا للجوء 

إلى مأوى فوق سطح األرض. 

إذا كنت تعيش في أحد المباني الشاهقة

إذا كنت تعيش في أحد المباني  الشاهقة، 
خاصة في الطابق العاشر أو أعلى من ذلك، 
ابق بعيًدا عن النوافذ لتجنب األذى في حالة 

تعرضها للكسر أو التحطيم. ويفضل االنتقال 
إلى طابق سفلي. تعرف جيدا على خطة اإلخالء 

في مبناك.

قم باإلخالء مبكرًا إذا كنت تعتمد على المصاعد 
في الخروج من المبنى. قد تتعطل المصاعد 

أو قد ال تكون متاحة على اإلطالق في بعض 
األحيان. 

إذا أصدرت المدينة أمرًا باإلخالء 
لمنطقتكم، قم باإلخالء وفًقا للتوجيهات

سوف ترسل المدينة تعليمات محددة عبر 
وسائل اإلعالم المحلية حول المناطق التي 

يجب إخالئها في المدينة. إذا صدر أمر باإلخالء 
اإللزامي، قم بذلك طبقا للتوجيهات. استخدام 

وسائل النقل العام إن أمكن ذلك، مع األخذ في 
االعتبار أن وسائل النقل العام قد تغلق بساعات 

قبل العاصفة. للحصول على معلومات عن 
كيفية اإلخالء، بما في ذلك خيارات وسائل 

النقل المتاحة، الرجاء االتصال على الرقم 311  
(9675-639-212 لخدمة المكالمات المرئية 

لذوي اإلعاقة، أو الهاتف النصي لضعاف 
السمع: 212-504-4115).    

اعرف أين ستذهب

تنصح المدينة بشدة الذين يتم إخالؤهم 
 االقامة مع اصدقائهم أو أفراد عائلتهم ممن 

يعيشون خارج حدود منطقة اإلخالء. وبالنسبة 
للذين ليس لهم مأوى آخر، فسوف توفر 

المدينة مراكز إخالء في  المدن الخمس.

إذا كنت تتجه إلى أحد مراكز اإلخالء، قم بإعداد 
حقيبة خفيفة، وأحضر معك:

 ( Go Bag ) حقيبة التحرك ■

■ حقيبة نوم أو فراش للنوم

■ ما يكفي ألسبوٍع على األقل من األدوية 

(إذا أمكن) واللوازم الطبية والمعدات 
الطبية التي تستخدمها بانتظام  

■ أدوات النظافة

تشمل مراكز اإلخالء التي توفرها المدينة 
مرافق متيسرة وأماكن إقامة لذوي االعاقة 
واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية. 
لمزيد من المعلومات عن  الميزات المتوفرة 
لذوي االحتياجات الخاصة في مرفق معين، 
راجع الباحث عن منطقة إخالء اإلعصار على 

الموقع NYC.gov/knowyourzone أو من 
خالل اإلتصال بالرقم311  . سيتم قبول  جميع 

األشخاص الذين يتم إخالؤهم، ولن ُيسال 
األشخاص الذين يتم إخالؤهم عن وضع الهجرة 

الخاص بهم في أٍي من مراكز اإلخالء بمدينة 
نيويورك.  

مصطلحات عليك معرفتها

موسم األعاصير   
موسم األعاصير  من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 

(تاريخيًا، تكون أكبر احتماالت حدوث األعاصير 
في مدينة نيويورك من أغسطس إلى أكتوبر.)    

الزوابع االستوائية
نظام طقس منخفض الضغط يتناوب بشكل 
منتظم من السحب والعواصف الرعدية وينشأ 

في المناطق االستوائية.  

العاصفة االستوائية
 هي زوبعة استوائية تصاحبها رياح مستمرة 

تبلغ سرعتها 39-73 ميل/الساعة. 

اإلعصار
 هو زوبعة استوائية تصاحبها رياح 

مستمرة تبلغ سرعتها 74 ميل/ساعة أو أكثر. 

مراقبة  اإلعصار 
هو بيان بإمكانية حدوث اإلعصار داخل منطقة 
محددة. يتم إصدار بيانات  مراقبة اإلعصار قبل 

48 ساعة من الوقت الذي ُيتنبأ فيه بوصول 
رياح بقوة العواصف االستوائية. 

تحذير من اإلعصار   
بيان بتوقع وقوع إعصار في منطقة محددة. 
يتم إصدار اإلنذار قبل 36 ساعة من الوقت 
الذي ُيتنبأ فيه بوصول رياح بقوة العواصف 
االستوائية، ويمكن أن يظل سارًيا في حالة 

استمرار ارتفاع مستوى المياه واألمواج على 
نحٍو خطير.

اطلع على المخاطر

عرام العواصف
يعد عرام العواصف مسؤوًال عن العدد األكبر من 
الوفيات الناتجة عن األعاصير، وهو عبارة عن قبة 
من مياه المحيط تقوم الرياح المصاحبة لإلعصار 
بدفعها باتجاه الشاطئ. يمكن أن تدفع األعاصير 

الكبيرة أكثر من 30 قدمًا من عرام العواصف (وهو 
ارتفاع مبنى من ثالثة طوابق) في بعض مناطق 

مدينة نيويورك، ويمكن لعرام العواصف أن يصل 
إلى بضعة أميال داخل األراضي. قد يشكل عرام 
العواصف وقوة األمواج خطرًا على حياة البشر، 
وقد ويدمر المبانى، ويؤدي إلى تآكل الشواطئ 

والكثبان الرملية، ويدمر الطرق  والجسور.  

الرياح
يمكن لألعاصير التي تصاحبها رياح مستمرة 

بسرعة 74 ميل/الساعة أو أكثر أن تدمر المباني 
أو تسقط األشجار أو تحول األشياء غير المثبتة 

إلى مقذوفات مميتة.  

األمطار
يمكن أن تتسبب األمطار الغزيرة الناتجة عن 
األعاصير في حدوث فيضان مفاجئ. تكون 

المناطق المنخفضة والمناطق التي تعاني من 
ضعف في تصريف المياه أكثر عرضة للفيضانات.

جهز حزمة تتضمن مستلزمات الطوارئ

قد تحتاج إلى االحتماء داخل المبنى (البقاء في المنزل) أثناء  وبعد اإلعصار. احتفظ بمؤن كافية في 
منزلك  تكفي حتى سبعة أيام. باإلضافة إلي ذلك، قد تنقطع الخدمات األساسية مثل الكهرباء 

والمياه والمواصالت العامة والهواتف لعدة أيام أو أكثر من ذلك. تأكد من أن لديك ما يكفي من 
المؤن اإلضافية تحسبًا النقطاع الخدمات.

استخدم االقتراحات أدناه  لشطب األشياء من القائمة بعد تجهيزها. 

■ جالون واحد من ماء الشرب لكل فرد يومًيا

■ أطعمة معلبة جاهزة لألكل وغير عرضة للتلف وفاتحة علب يدوية

■ صندوق اإلسعافات األولية

■ األدوية، بما في ذلك قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات

■ مصباح يدوي أو مصباح يعمل بطاقة البطارية وجهاز راديو ذو موجات AM/FM يعمل بالبطارية 

وبطاريات إضافية أو أجهزة راديو يمكن إدارتها يدويا دون بطاريات

■ عصي متوهجة

■ صافرة أو جرس

■ معدات طبية احتياطية، إن كان ذلك ممكنًا، (مثل، األكسجين، واألدوية، وبطارية دراجة الرجل، 

واألدوات المساعدة في السمع، واألدوات المساعدة في التنقل، ونظارات، وأقنعة وجه، 
وقفازات)  

■ أنماط األجهزة الطبية وأرقام تسلسلها (مثل جهاز تنظيم ضربات القلب) وتعليمات االستخدام

■ أشياء أخرى: 

قم  بتجهيز حقيبة للتحرك

ينبغي أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة حقيبة للتحرك ( Go Bag ) —  تحتوي على مجموعة من 
األشياء التي يحتاج إليها الفرد خالل اإلخالء، توضع في حقيبة سهلة الحمل مثل حقيبة الظهر. 

يتم االستعانة بالمقترحات أدناه للتأكد من األشياء أثناء وضعها في حقيبة التحرك الخاصة بك. 
تم تخصيص مساحات فارغة لألشياء التي قد تضيفها إلى القائمة، بما في ذلك األجهزة الطبية 

والطعام المناسب الحتياجاتك الغذائية. 

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

■ احتفظ  بنسخ  من مستنداتك الهامة في حافظة مضادة للماء وحاوية يمكن نقلها (مثل، 

بطاقات التأمين، وبطاقات Medicare/Medicaid، وبطاقات الهوية ذات الصور، ما يدل على 
عنوانك، وشهادات الميالد والزواج، ونسخ من بطاقات االئتمان والصراف اآللي)

■ مصباح يدوي وجهاز راديو ذو موجات  AM/FM  يعمل يدويا أو بالبطارية، وبطاريات احتياطية

■ قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات

■ معلومات االتصال الخاصة بأسرتك وأعضاء شبكة الدعم الخاصة بك

■ أموال نقدية، من فئات صغيرة

■ مفكرة وقلم

■ ادوات طبية احتياطية (مثل النظارات والبطاريات) وأجهزة الشحن

■ حزمة إصالح اطارات السيارات و/أو جهاز هواء لتعبئة اإلطارات إلصالح إطارات كرسي 

المقعدين أو إطارات الدراجات  

■ أسماء األطباء وأرقام هواتفهم

■ صندوق اإلسعافات األولية

■ أدوات النظافة

■ مواد العناية باألطفال والعناية بالحيوانات وغيرها من المواد الخاصة

■ المؤن الخاصة بحيوانات الخدمة أو الحيوانات األليفة (مثل الطعام ومياه إضافية ووعاء  

للتغذية ومقود وأدوات تنظيف وسجالت التطعيم واألدوية)   

■ شاحن متنقل للهاتف المحمول

■األشياء الشخصية األخرى: 

كن  مستعدا النقطاع الكهرباء

تأكد من أن جميع العناصر  الموصي بها 
موجودة في حزمة مستلزمات الطوارئ الخاصة 

بك تحسبًا النقطاع الكهرباء أو الخدمات 
األساسية األخرى. 

فكر  باإلخالء إذا كان لديك تخوف من تأثير 
انقطاع الكهرباء أو الخدمات األساسية أو 

المواصالت العامة عليك. 

االحتماء داخل المبنى 

إذا لم تكن بحاجة إلى اإلخالء،   قم باالحتماء 
داخل المبنى واستخدم حزمة مستلزمات 

الطوارئ الخاصة بك. وابق   بعيًدا عن النوافذ 
لتجب األذى في حالة تعرضها للكسر أو 

التحطيم، وابق بداخل المبنى لتجنب مخاطر 
اإلعصار. 

هذا الدليل متوفر ايضا كمادة صوتية مسجلة وباللغات التالية. 

إصدار 2018

قم بإعداد خطة الكوارث 

قم بإعداد خطة مع أفراد عائلتك تحدد ماذا يجب فعله وكيف يمكن ألفراد العائلة العثور على 
بعضهم البعض، وكيفية  التواصل فيما بينهم إذا ضرب اإلعصار. استخدم نيويورك المستعدة: خطة 

 Ready  أو استخدام تطبيق الجوال ، NYC.gov/myemergencyplan  الطوارئ الخاصة بي  على
NYC ، المتاح للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. 

اعرف منطقتك

تم تقسيم مناطق المدينة المعرضة للعاصفة والفيضانات إلى ستة مناطق لإلخالء
(من 1 إلى 6) على أساس مدى تأثير قوة العواصف والفيضانات عليها. قد تصدر المدينة أوامر 

للسكان باإلخالء بناًء على مسار اإلعصار وقوة العاصفة المتوقعة.

استخدم موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311  (خدمة المكالمات المرئية أو لذوي اإلعاقة 9675-639-212، أو الهاتف النصي 

لضعاف السمع: 4115-504-212  )، أو مراجعة خريطة هذا الكتيب لمعرفة ما إذا كان عنوانك موجوًدا 
في منطقة إخالء إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، عليك أن تخطط للمكان الذي ستذهب إليه في 

حالة صدور أمر إخالء لمنطقتك.  

احصل على التأمين المناسب

سواء أكنت تستأجر منزلك أو تملكه، ال تغطي البوالص األساسية الفيضانات والضرر الناتج عن 
الرياح. سوف تحتاج إلى شراء بوليصة منفصلة لحماية منزلك في حالة الفيضانات. يرجى زيارة 

موقع البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضان (National Flood Insurance Program) على 
www.floodsmart.gov، لمزيد من المعلومات.

لألشخاص ذوي اإلعاقة، واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية

إذا كنت تعتمد على الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل معدات  استدامة الحياة، استعد لإلخالء. قد 
تفقد الطاقة الكهربائية بعد اإلعصار. تأكد من شركة  الكهرباء عما إذا كانت معداتك الطبية تؤهلك 

للتسجيل كعميل لمعدات استدامة الحياة.

قم بتخصيص المزيد من الوقت وخذ في عين االعتبار حاجتك إلى التنقل، واحتياجاتك الغذائية، و 
الطبية الخاصة مثل (األوكسجين، بطاريات إضافية/أجهزة شحن، النظارات، الوصفات الطبية و 

األدوية إلخ.). أحضر كل األدوية معك، واكتب معلومات االتصال بمقدمي الخدمات الصحية.

اشترك بخدمة  ابلغ مدينة نيويورك  Notify NYC  لتستلم إخطارات الطوارئ و المستجدات
عن طريق البريد اإللكتروني، الهاتف، الرسائل النصية القصيرة أو تويتر. تتوفر الرسائل أيضا بلغة 

 ، NYC.gov/notifynyc  احصل على تطبيق الجوال المجاني، أو  قم بزيارة .( ASL) اإلشارة األمريكية
أو اتصل بالرقم 311  ، أو قم بمتابعة  NotifyNYC @ على  Twitter . أحرص على مراجعة  

NYC.gov/emergencymanagement  للحصول على معلومات محدثة. 

إذا   كانت العاصفة تقترب أجمع المؤن الالزمة
اتخذ الخطوات التالية لالستعداد:

■ قم بإدخال األشياء الخفيفة غير المثبتة، مثل أثاث الحديقة وعلب القمامة.  

■  قم بتثبيت األشياء التي ال ينبغي إدخالها إلى المنزل كونها غير آمنة، مثل الشوايات بالغاز أو 
اسطوانات البروبين.  

■ قم بإغالق النوافذ واألبواب الخارجية بإحكام.  

■  انقل األشياء الثمينة من الطابق األسفل إلى األدوار العليا. (تكون الطوابق السفلية      
عرضة للفيضان.  

■ اشحن بطاريات هاتفك الخلوى.  

■ امأل سيارتك ومولدك بالوقود.  

■ إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، فكر في نقل مركبتك إلى أرض مرتفعة.  

■  شغل ثالجتك والمبرد على وضع أكثر تبريًدا. إذا  انقطعت الكهرباء،  ستظل األشياء التي بحاجة 
إلي التبريد باردة لمدة أطول.  

■  قم بتعبئة حوض االستحمام بالمياه مع عبوات المياه الكبيرة ألن المياه قد تنقطع في حالة 
انقطاع الكهرباء.  

■ قم بإعادة تعبئة األدوية التي تحتاجها.  

تفقد األصدقاء واألقارب والجيران، خاصة كبار السن وذوي اإلعاقة أو ذوي احتياجات الوصول أو 
االحتياجات الوظيفية أو من يعانون من ظروف صحية سيئة. ساعدهم على التحضير واإلخالء إذا 

لزم األمر. لمزيد من المعلومات عن كيفية حماية ممتلكاتك،  استخدم نيويورك المستعدة: 
.NYC.gov/readyny دليل تقليل مخاطرك على :" Ready New York "

اعرف منطقتك

قم بزيارة  موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311   (خدمة المكالمات المرئية لذوي اإلعاقة 9675-639-212  ، أو الهاتف النصي لضعاف 

السمع: 4115-504-212  ) لمعرفة منطقة اإلخالء من هبوب األعاصير التي تعيش فيها. 

NYC.gov/knowyourzone

إذا   لم تؤمر باإلخالء

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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يمكن أن تتسبب العواصف 
في خسائر فادحة ودمار هائل 

بمدينة نيويورك.

ضع خطة قبل وصول العاصفة 
لمساعدتك في إبقاء أسرتك 

ومنزلك بأمان. تابع القراءة 
لمعرفة   كيفية االستعداد. 

نيويورك المستعدة

األعاصير
و 

مدينة نيويورك

معلومات أساسية عن األعاصير

الموارد 

ما لم يتم تبليغك بخالف ذلك، اتصل بالرقم  311 
 (خدمة ترحيل الفيديو 9675-639-212  ، أو الهاتف 

النصي لضعاف السمع:4115-504-212  ) أو استخدم 
الموقع  NYC.gov   لالتصال بوكاالت المدينة.

إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك
 NYC.gov/emergencymanagement

اعرف منطقتك
NYC.gov/knowyourzone

 Notify NYC خدمة ابلغ مدينة نيويورك
االشتراك في إخطارات الطوارئ من خالل   

الحصول على تطبيق الجوال المجاني،   أو زيارة 
NYC.gov/notifynyc ، أو االتصال بالرقم 311  ،  

Twitter على @NotifyNYC أو متابعة
مكتب عمدة نيويورك لألشخاص    

ذوي اإلعاقة  
NYC.gov/mopd

مكتب إدارة الطوارئ 
Twitter و  Facebook  على

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

   Facebook  مدينة نيويورك على
Twitter وعلى 

www.facebook.com/nycgov
@nycgov

البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات 
National Flood Insurance Program 

www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

المركز الوطني لألعاصير/
مركز التنبؤات االستوائية

www.nhc.noaa.gov 

هيئة األرصاد الجوية الوطنية
  www.weather.gov

Con Edison
 ،  (800-752-6633) ، 1-800-75-CONED

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(800-642-2308
www.coned.com

 PSEG Long Island
 ،1-800-490-0025

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(631-755-6660 

www.psegliny.com

National Grid
4050-643-718 ، (الهاتف النصي 
لضعاف السمع: 718-237-2857  )  

www.nationalgridus.com

أصناف العواصف

يتم تصنيف العواصف في خمس فئات (من 1 إلى 5) حسب سرعة الرياح المستمرة لإلعصار. 
وكلما ازدادت سرعة الرياح وقوتها في العاصفة،  ارتفع رقم الفئة.

إذا   كان اإلخالء ضرورًياكن مستعًدا 
إذا كان لديك حيوانات أليفة أو   

حيوانات خادمة

تأكد من أن خطتك لمواجهة الكوارث تتضمن 
كيف ستتعامل مع حيواناتك األليفة أو 

حيواناتك الخادمة في حالة وجوب مغادرة 
المنزل.

إذا لم تتمكن من إيواء الحيوان األليف أو 
الحيوان الخادم في مأوى للحيوانات أو مع 

األصدقاء أو األقارب خارج منطقة اإلخالء، فمن 
المسموح بوجود الحيوانات األليفة والحيوانات 

الخادمة في جميع مراكز اإلخالء بالمدينة. 
تأكد من توفير  المواد الالزمة للعناية بحيوانك 

األليف أو حيوانك الخادم، بما في ذلك، الغذاء 
والمقاود والحامل واألدوية. استخدم نيويورك 

المستعدة  " Ready New York ": خطة طوارئ 
  NYC.gov/readyny  حيواني األليف على 

لوضع خطة لحيوانك األليف أو الحيوان الخادم.   

إذا كنت تعيش في طابق سفلي

قد يواجه سكان الشقق األرضية مخاطر إضافية 
ناتجة عن األعاصير حتى إذا كانوا يعيشون خارج 

حدود منطقة اإلخالء. قد تتعرض مناطق عديدة 
بالمدينة إلى فيضانات األمطار. إذا كنت تعيش 
في شقة بالطابق األرضي، كن مستعًدا للجوء 

إلى مأوى فوق سطح األرض. 

إذا كنت تعيش في أحد المباني الشاهقة

إذا كنت تعيش في أحد المباني  الشاهقة، 
خاصة في الطابق العاشر أو أعلى من ذلك، 
ابق بعيًدا عن النوافذ لتجنب األذى في حالة 

تعرضها للكسر أو التحطيم. ويفضل االنتقال 
إلى طابق سفلي. تعرف جيدا على خطة اإلخالء 

في مبناك.

قم باإلخالء مبكرًا إذا كنت تعتمد على المصاعد 
في الخروج من المبنى. قد تتعطل المصاعد 

أو قد ال تكون متاحة على اإلطالق في بعض 
األحيان. 

إذا أصدرت المدينة أمرًا باإلخالء 
لمنطقتكم، قم باإلخالء وفًقا للتوجيهات

سوف ترسل المدينة تعليمات محددة عبر 
وسائل اإلعالم المحلية حول المناطق التي 

يجب إخالئها في المدينة. إذا صدر أمر باإلخالء 
اإللزامي، قم بذلك طبقا للتوجيهات. استخدام 

وسائل النقل العام إن أمكن ذلك، مع األخذ في 
االعتبار أن وسائل النقل العام قد تغلق بساعات 

قبل العاصفة. للحصول على معلومات عن 
كيفية اإلخالء، بما في ذلك خيارات وسائل 

النقل المتاحة، الرجاء االتصال على الرقم 311  
(9675-639-212 لخدمة المكالمات المرئية 

لذوي اإلعاقة، أو الهاتف النصي لضعاف 
السمع: 212-504-4115).    

اعرف أين ستذهب

تنصح المدينة بشدة الذين يتم إخالؤهم 
 االقامة مع اصدقائهم أو أفراد عائلتهم ممن 

يعيشون خارج حدود منطقة اإلخالء. وبالنسبة 
للذين ليس لهم مأوى آخر، فسوف توفر 

المدينة مراكز إخالء في  المدن الخمس.

إذا كنت تتجه إلى أحد مراكز اإلخالء، قم بإعداد 
حقيبة خفيفة، وأحضر معك:

 ( Go Bag ) حقيبة التحرك  ■

حقيبة نوم أو فراش للنوم  ■

ما يكفي ألسبوٍع على األقل من األدوية   ■

(إذا أمكن) واللوازم الطبية والمعدات 
الطبية التي تستخدمها بانتظام  

■ أدوات النظافة

تشمل مراكز اإلخالء التي توفرها المدينة 
مرافق متيسرة وأماكن إقامة لذوي االعاقة 
واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية. 
لمزيد من المعلومات عن  الميزات المتوفرة 
لذوي االحتياجات الخاصة في مرفق معين، 
راجع الباحث عن منطقة إخالء اإلعصار على 

الموقع NYC.gov/knowyourzone أو من 
خالل اإلتصال بالرقم311  . سيتم قبول  جميع 

األشخاص الذين يتم إخالؤهم، ولن ُيسال 
األشخاص الذين يتم إخالؤهم عن وضع الهجرة 

الخاص بهم في أٍي من مراكز اإلخالء بمدينة 
نيويورك.  

مصطلحات عليك معرفتها

موسم األعاصير   
موسم األعاصير  من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 

(تاريخيًا، تكون أكبر احتماالت حدوث األعاصير 
في مدينة نيويورك من أغسطس إلى أكتوبر.)    

الزوابع االستوائية
نظام طقس منخفض الضغط يتناوب بشكل 
منتظم من السحب والعواصف الرعدية وينشأ 

في المناطق االستوائية.  

العاصفة االستوائية
 هي زوبعة استوائية تصاحبها رياح مستمرة 

تبلغ سرعتها 39-73 ميل/الساعة. 

اإلعصار
 هو زوبعة استوائية تصاحبها رياح 

مستمرة تبلغ سرعتها 74 ميل/ساعة أو أكثر. 

مراقبة  اإلعصار 
هو بيان بإمكانية حدوث اإلعصار داخل منطقة 
محددة. يتم إصدار بيانات  مراقبة اإلعصار قبل 

48 ساعة من الوقت الذي ُيتنبأ فيه بوصول 
رياح بقوة العواصف االستوائية. 

تحذير من اإلعصار   
بيان بتوقع وقوع إعصار في منطقة محددة. 
يتم إصدار اإلنذار قبل 36 ساعة من الوقت 
الذي ُيتنبأ فيه بوصول رياح بقوة العواصف 
االستوائية، ويمكن أن يظل سارًيا في حالة 

استمرار ارتفاع مستوى المياه واألمواج على 
نحٍو خطير.

اطلع على المخاطر

عرام العواصف
يعد عرام العواصف مسؤوًال عن العدد األكبر من 
الوفيات الناتجة عن األعاصير، وهو عبارة عن قبة 
من مياه المحيط تقوم الرياح المصاحبة لإلعصار 
بدفعها باتجاه الشاطئ. يمكن أن تدفع األعاصير 

الكبيرة أكثر من 30 قدمًا من عرام العواصف (وهو 
ارتفاع مبنى من ثالثة طوابق) في بعض مناطق 

مدينة نيويورك، ويمكن لعرام العواصف أن يصل 
إلى بضعة أميال داخل األراضي. قد يشكل عرام 
العواصف وقوة األمواج خطرًا على حياة البشر، 
وقد ويدمر المبانى، ويؤدي إلى تآكل الشواطئ 

والكثبان الرملية، ويدمر الطرق  والجسور.  

الرياح
يمكن لألعاصير التي تصاحبها رياح مستمرة 

بسرعة 74 ميل/الساعة أو أكثر أن تدمر المباني 
أو تسقط األشجار أو تحول األشياء غير المثبتة 

إلى مقذوفات مميتة.  

األمطار
يمكن أن تتسبب األمطار الغزيرة الناتجة عن 
األعاصير في حدوث فيضان مفاجئ. تكون 

المناطق المنخفضة والمناطق التي تعاني من 
ضعف في تصريف المياه أكثر عرضة للفيضانات.

جهز حزمة تتضمن مستلزمات الطوارئ

قد تحتاج إلى االحتماء داخل المبنى (البقاء في المنزل) أثناء  وبعد اإلعصار. احتفظ بمؤن كافية في 
منزلك  تكفي حتى سبعة أيام. باإلضافة إلي ذلك، قد تنقطع الخدمات األساسية مثل الكهرباء 

والمياه والمواصالت العامة والهواتف لعدة أيام أو أكثر من ذلك. تأكد من أن لديك ما يكفي من 
المؤن اإلضافية تحسبًا النقطاع الخدمات.

استخدم االقتراحات أدناه  لشطب األشياء من القائمة بعد تجهيزها. 

جالون واحد من ماء الشرب لكل فرد يومًيا  ■

أطعمة معلبة جاهزة لألكل وغير عرضة للتلف وفاتحة علب يدوية  ■

صندوق اإلسعافات األولية  ■

األدوية، بما في ذلك قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات  ■

مصباح يدوي أو مصباح يعمل بطاقة البطارية وجهاز راديو ذو موجات AM/FM يعمل بالبطارية   ■

وبطاريات إضافية أو أجهزة راديو يمكن إدارتها يدويا دون بطاريات

عصي متوهجة  ■

صافرة أو جرس  ■

معدات طبية احتياطية، إن كان ذلك ممكنًا، (مثل، األكسجين، واألدوية، وبطارية دراجة الرجل،   ■

واألدوات المساعدة في السمع، واألدوات المساعدة في التنقل، ونظارات، وأقنعة وجه، 
وقفازات)  

أنماط األجهزة الطبية وأرقام تسلسلها (مثل جهاز تنظيم ضربات القلب) وتعليمات االستخدام  ■

أشياء أخرى:   ■

قم  بتجهيز حقيبة للتحرك

ينبغي أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة حقيبة للتحرك ( Go Bag ) —  تحتوي على مجموعة من 
األشياء التي يحتاج إليها الفرد خالل اإلخالء، توضع في حقيبة سهلة الحمل مثل حقيبة الظهر. 

يتم االستعانة بالمقترحات أدناه للتأكد من األشياء أثناء وضعها في حقيبة التحرك الخاصة بك. 
تم تخصيص مساحات فارغة لألشياء التي قد تضيفها إلى القائمة، بما في ذلك األجهزة الطبية 

والطعام المناسب الحتياجاتك الغذائية. 

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

احتفظ  بنسخ  من مستنداتك الهامة في حافظة مضادة للماء وحاوية يمكن نقلها (مثل،   ■

بطاقات التأمين، وبطاقات Medicare/Medicaid، وبطاقات الهوية ذات الصور، ما يدل على 
عنوانك، وشهادات الميالد والزواج، ونسخ من بطاقات االئتمان والصراف اآللي)

مصباح يدوي وجهاز راديو ذو موجات  AM/FM  يعمل يدويا أو بالبطارية، وبطاريات احتياطية  ■

قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات  ■

معلومات االتصال الخاصة بأسرتك وأعضاء شبكة الدعم الخاصة بك  ■

أموال نقدية، من فئات صغيرة  ■

مفكرة وقلم  ■

ادوات طبية احتياطية (مثل النظارات والبطاريات) وأجهزة الشحن  ■

حزمة إصالح اطارات السيارات و/أو جهاز هواء لتعبئة اإلطارات إلصالح إطارات كرسي   ■

المقعدين أو إطارات الدراجات  

أسماء األطباء وأرقام هواتفهم  ■

صندوق اإلسعافات األولية  ■

أدوات النظافة  ■

مواد العناية باألطفال والعناية بالحيوانات وغيرها من المواد الخاصة  ■

المؤن الخاصة بحيوانات الخدمة أو الحيوانات األليفة (مثل الطعام ومياه إضافية ووعاء    ■

للتغذية ومقود وأدوات تنظيف وسجالت التطعيم واألدوية)   

شاحن متنقل للهاتف المحمول  ■

■األشياء الشخصية األخرى: 

كن  مستعدا النقطاع الكهرباء

تأكد من أن جميع العناصر  الموصي بها 
موجودة في حزمة مستلزمات الطوارئ الخاصة 

بك تحسبًا النقطاع الكهرباء أو الخدمات 
األساسية األخرى. 

فكر  باإلخالء إذا كان لديك تخوف من تأثير 
انقطاع الكهرباء أو الخدمات األساسية أو 

المواصالت العامة عليك. 

االحتماء داخل المبنى 

إذا لم تكن بحاجة إلى اإلخالء،   قم باالحتماء 
داخل المبنى واستخدم حزمة مستلزمات 

الطوارئ الخاصة بك. وابق   بعيًدا عن النوافذ 
لتجب األذى في حالة تعرضها للكسر أو 

التحطيم، وابق بداخل المبنى لتجنب مخاطر 
اإلعصار. 

هذا الدليل متوفر ايضا كمادة صوتية مسجلة وباللغات التالية. 

إصدار 2018

قم بإعداد خطة الكوارث 

قم بإعداد خطة مع أفراد عائلتك تحدد ماذا يجب فعله وكيف يمكن ألفراد العائلة العثور على 
بعضهم البعض، وكيفية  التواصل فيما بينهم إذا ضرب اإلعصار. استخدم نيويورك المستعدة: خطة 

 Ready  أو استخدام تطبيق الجوال ، NYC.gov/myemergencyplan  الطوارئ الخاصة بي  على
NYC ، المتاح للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. 

اعرف منطقتك

تم تقسيم مناطق المدينة المعرضة للعاصفة والفيضانات إلى ستة مناطق لإلخالء
(من 1 إلى 6) على أساس مدى تأثير قوة العواصف والفيضانات عليها. قد تصدر المدينة أوامر 

للسكان باإلخالء بناًء على مسار اإلعصار وقوة العاصفة المتوقعة.

استخدم موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311  (خدمة المكالمات المرئية أو لذوي اإلعاقة 9675-639-212، أو الهاتف النصي 

لضعاف السمع: 4115-504-212  )، أو مراجعة خريطة هذا الكتيب لمعرفة ما إذا كان عنوانك موجوًدا 
في منطقة إخالء إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، عليك أن تخطط للمكان الذي ستذهب إليه في 

حالة صدور أمر إخالء لمنطقتك.  

احصل على التأمين المناسب

سواء أكنت تستأجر منزلك أو تملكه، ال تغطي البوالص األساسية الفيضانات والضرر الناتج عن 
الرياح. سوف تحتاج إلى شراء بوليصة منفصلة لحماية منزلك في حالة الفيضانات. يرجى زيارة 

موقع البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضان (National Flood Insurance Program) على 
www.floodsmart.gov، لمزيد من المعلومات.

لألشخاص ذوي اإلعاقة، واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية

إذا كنت تعتمد على الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل معدات  استدامة الحياة، استعد لإلخالء. قد 
تفقد الطاقة الكهربائية بعد اإلعصار. تأكد من شركة  الكهرباء عما إذا كانت معداتك الطبية تؤهلك 

للتسجيل كعميل لمعدات استدامة الحياة.

قم بتخصيص المزيد من الوقت وخذ في عين االعتبار حاجتك إلى التنقل، واحتياجاتك الغذائية، و 
الطبية الخاصة مثل (األوكسجين، بطاريات إضافية/أجهزة شحن، النظارات، الوصفات الطبية و 

األدوية إلخ.). أحضر كل األدوية معك، واكتب معلومات االتصال بمقدمي الخدمات الصحية.

اشترك بخدمة  ابلغ مدينة نيويورك  Notify NYC  لتستلم إخطارات الطوارئ و المستجدات
عن طريق البريد اإللكتروني، الهاتف، الرسائل النصية القصيرة أو تويتر. تتوفر الرسائل أيضا بلغة 

 ، NYC.gov/notifynyc  احصل على تطبيق الجوال المجاني، أو  قم بزيارة .( ASL) اإلشارة األمريكية
أو اتصل بالرقم 311  ، أو قم بمتابعة  NotifyNYC @ على  Twitter . أحرص على مراجعة  

NYC.gov/emergencymanagement  للحصول على معلومات محدثة. 

أجمع المؤن الالزمةإذا   كانت العاصفة تقترب
اتخذ الخطوات التالية لالستعداد:

■ قم بإدخال األشياء الخفيفة غير المثبتة، مثل أثاث الحديقة وعلب القمامة.  

■  قم بتثبيت األشياء التي ال ينبغي إدخالها إلى المنزل كونها غير آمنة، مثل الشوايات بالغاز أو 
اسطوانات البروبين.  

■ قم بإغالق النوافذ واألبواب الخارجية بإحكام.  

■  انقل األشياء الثمينة من الطابق األسفل إلى األدوار العليا. (تكون الطوابق السفلية      
عرضة للفيضان.  

■ اشحن بطاريات هاتفك الخلوى.  

■ امأل سيارتك ومولدك بالوقود.  

■ إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، فكر في نقل مركبتك إلى أرض مرتفعة.  

■  شغل ثالجتك والمبرد على وضع أكثر تبريًدا. إذا  انقطعت الكهرباء،  ستظل األشياء التي بحاجة 
إلي التبريد باردة لمدة أطول.  

■  قم بتعبئة حوض االستحمام بالمياه مع عبوات المياه الكبيرة ألن المياه قد تنقطع في حالة 
انقطاع الكهرباء.  

■ قم بإعادة تعبئة األدوية التي تحتاجها.  

تفقد األصدقاء واألقارب والجيران، خاصة كبار السن وذوي اإلعاقة أو ذوي احتياجات الوصول أو 
االحتياجات الوظيفية أو من يعانون من ظروف صحية سيئة. ساعدهم على التحضير واإلخالء إذا 

لزم األمر. لمزيد من المعلومات عن كيفية حماية ممتلكاتك،  استخدم نيويورك المستعدة: 
.NYC.gov/readyny دليل تقليل مخاطرك على :" Ready New York "

اعرف منطقتك

قم بزيارة  موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311   (خدمة المكالمات المرئية لذوي اإلعاقة 9675-639-212  ، أو الهاتف النصي لضعاف 

السمع: 4115-504-212  ) لمعرفة منطقة اإلخالء من هبوب األعاصير التي تعيش فيها. 

NYC.gov/knowyourzone

إذا   لم تؤمر باإلخالء

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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يمكن أن تتسبب العواصف 
في خسائر فادحة ودمار هائل 

بمدينة نيويورك.

ضع خطة قبل وصول العاصفة 
لمساعدتك في إبقاء أسرتك 

ومنزلك بأمان. تابع القراءة 
لمعرفة   كيفية االستعداد. 

نيويورك المستعدة

األعاصير
و 

مدينة نيويورك

معلومات أساسية عن األعاصير

الموارد 

ما لم يتم تبليغك بخالف ذلك، اتصل بالرقم  311 
 (خدمة ترحيل الفيديو 9675-639-212  ، أو الهاتف 

النصي لضعاف السمع:4115-504-212  ) أو استخدم 
الموقع  NYC.gov   لالتصال بوكاالت المدينة.

إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك
 NYC.gov/emergencymanagement

اعرف منطقتك
NYC.gov/knowyourzone

 Notify NYC خدمة ابلغ مدينة نيويورك
االشتراك في إخطارات الطوارئ من خالل   

الحصول على تطبيق الجوال المجاني،   أو زيارة 
NYC.gov/notifynyc ، أو االتصال بالرقم 311  ،  

Twitter على @NotifyNYC أو متابعة
مكتب عمدة نيويورك لألشخاص    

ذوي اإلعاقة  
NYC.gov/mopd

مكتب إدارة الطوارئ 
Twitter و  Facebook  على

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

   Facebook  مدينة نيويورك على
Twitter وعلى 

www.facebook.com/nycgov
@nycgov

البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات 
National Flood Insurance Program 

www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

المركز الوطني لألعاصير/
مركز التنبؤات االستوائية

www.nhc.noaa.gov 

هيئة األرصاد الجوية الوطنية
  www.weather.gov

Con Edison
 ،  (800-752-6633) ، 1-800-75-CONED

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(800-642-2308
www.coned.com

 PSEG Long Island
 ،1-800-490-0025

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(631-755-6660 

www.psegliny.com

National Grid
4050-643-718 ، (الهاتف النصي 
لضعاف السمع: 718-237-2857  )  

www.nationalgridus.com

أصناف العواصف

يتم تصنيف العواصف في خمس فئات (من 1 إلى 5) حسب سرعة الرياح المستمرة لإلعصار. 
وكلما ازدادت سرعة الرياح وقوتها في العاصفة،  ارتفع رقم الفئة.

إذا   كان اإلخالء ضرورًياكن مستعًدا 
إذا كان لديك حيوانات أليفة أو   

حيوانات خادمة

تأكد من أن خطتك لمواجهة الكوارث تتضمن 
كيف ستتعامل مع حيواناتك األليفة أو 

حيواناتك الخادمة في حالة وجوب مغادرة 
المنزل.

إذا لم تتمكن من إيواء الحيوان األليف أو 
الحيوان الخادم في مأوى للحيوانات أو مع 

األصدقاء أو األقارب خارج منطقة اإلخالء، فمن 
المسموح بوجود الحيوانات األليفة والحيوانات 

الخادمة في جميع مراكز اإلخالء بالمدينة. 
تأكد من توفير  المواد الالزمة للعناية بحيوانك 

األليف أو حيوانك الخادم، بما في ذلك، الغذاء 
والمقاود والحامل واألدوية. استخدم نيويورك 

المستعدة  " Ready New York ": خطة طوارئ 
  NYC.gov/readyny  حيواني األليف على 

لوضع خطة لحيوانك األليف أو الحيوان الخادم.   

إذا كنت تعيش في طابق سفلي

قد يواجه سكان الشقق األرضية مخاطر إضافية 
ناتجة عن األعاصير حتى إذا كانوا يعيشون خارج 

حدود منطقة اإلخالء. قد تتعرض مناطق عديدة 
بالمدينة إلى فيضانات األمطار. إذا كنت تعيش 
في شقة بالطابق األرضي، كن مستعًدا للجوء 

إلى مأوى فوق سطح األرض. 

إذا كنت تعيش في أحد المباني الشاهقة

إذا كنت تعيش في أحد المباني  الشاهقة، 
خاصة في الطابق العاشر أو أعلى من ذلك، 
ابق بعيًدا عن النوافذ لتجنب األذى في حالة 

تعرضها للكسر أو التحطيم. ويفضل االنتقال 
إلى طابق سفلي. تعرف جيدا على خطة اإلخالء 

في مبناك.

قم باإلخالء مبكرًا إذا كنت تعتمد على المصاعد 
في الخروج من المبنى. قد تتعطل المصاعد 

أو قد ال تكون متاحة على اإلطالق في بعض 
األحيان. 

إذا أصدرت المدينة أمرًا باإلخالء 
لمنطقتكم، قم باإلخالء وفًقا للتوجيهات

سوف ترسل المدينة تعليمات محددة عبر 
وسائل اإلعالم المحلية حول المناطق التي 

يجب إخالئها في المدينة. إذا صدر أمر باإلخالء 
اإللزامي، قم بذلك طبقا للتوجيهات. استخدام 

وسائل النقل العام إن أمكن ذلك، مع األخذ في 
االعتبار أن وسائل النقل العام قد تغلق بساعات 

قبل العاصفة. للحصول على معلومات عن 
كيفية اإلخالء، بما في ذلك خيارات وسائل 

النقل المتاحة، الرجاء االتصال على الرقم 311  
(9675-639-212 لخدمة المكالمات المرئية 

لذوي اإلعاقة، أو الهاتف النصي لضعاف 
السمع: 212-504-4115).    

اعرف أين ستذهب

تنصح المدينة بشدة الذين يتم إخالؤهم 
 االقامة مع اصدقائهم أو أفراد عائلتهم ممن 

يعيشون خارج حدود منطقة اإلخالء. وبالنسبة 
للذين ليس لهم مأوى آخر، فسوف توفر 

المدينة مراكز إخالء في  المدن الخمس.

إذا كنت تتجه إلى أحد مراكز اإلخالء، قم بإعداد 
حقيبة خفيفة، وأحضر معك:

 ( Go Bag ) حقيبة التحرك  ■

حقيبة نوم أو فراش للنوم  ■

ما يكفي ألسبوٍع على األقل من األدوية   ■

(إذا أمكن) واللوازم الطبية والمعدات 
الطبية التي تستخدمها بانتظام  

■ أدوات النظافة

تشمل مراكز اإلخالء التي توفرها المدينة 
مرافق متيسرة وأماكن إقامة لذوي االعاقة 
واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية. 
لمزيد من المعلومات عن  الميزات المتوفرة 
لذوي االحتياجات الخاصة في مرفق معين، 
راجع الباحث عن منطقة إخالء اإلعصار على 

الموقع NYC.gov/knowyourzone أو من 
خالل اإلتصال بالرقم311  . سيتم قبول  جميع 

األشخاص الذين يتم إخالؤهم، ولن ُيسال 
األشخاص الذين يتم إخالؤهم عن وضع الهجرة 

الخاص بهم في أٍي من مراكز اإلخالء بمدينة 
نيويورك.  

مصطلحات عليك معرفتها

موسم األعاصير   
موسم األعاصير  من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 

(تاريخيًا، تكون أكبر احتماالت حدوث األعاصير 
في مدينة نيويورك من أغسطس إلى أكتوبر.)    

الزوابع االستوائية
نظام طقس منخفض الضغط يتناوب بشكل 
منتظم من السحب والعواصف الرعدية وينشأ 

في المناطق االستوائية.  

العاصفة االستوائية
 هي زوبعة استوائية تصاحبها رياح مستمرة 

تبلغ سرعتها 39-73 ميل/الساعة. 

اإلعصار
 هو زوبعة استوائية تصاحبها رياح 

مستمرة تبلغ سرعتها 74 ميل/ساعة أو أكثر. 

مراقبة  اإلعصار 
هو بيان بإمكانية حدوث اإلعصار داخل منطقة 
محددة. يتم إصدار بيانات  مراقبة اإلعصار قبل 

48 ساعة من الوقت الذي ُيتنبأ فيه بوصول 
رياح بقوة العواصف االستوائية. 

تحذير من اإلعصار   
بيان بتوقع وقوع إعصار في منطقة محددة. 
يتم إصدار اإلنذار قبل 36 ساعة من الوقت 
الذي ُيتنبأ فيه بوصول رياح بقوة العواصف 
االستوائية، ويمكن أن يظل سارًيا في حالة 

استمرار ارتفاع مستوى المياه واألمواج على 
نحٍو خطير.

اطلع على المخاطر

عرام العواصف
يعد عرام العواصف مسؤوًال عن العدد األكبر من 
الوفيات الناتجة عن األعاصير، وهو عبارة عن قبة 
من مياه المحيط تقوم الرياح المصاحبة لإلعصار 
بدفعها باتجاه الشاطئ. يمكن أن تدفع األعاصير 

الكبيرة أكثر من 30 قدمًا من عرام العواصف (وهو 
ارتفاع مبنى من ثالثة طوابق) في بعض مناطق 

مدينة نيويورك، ويمكن لعرام العواصف أن يصل 
إلى بضعة أميال داخل األراضي. قد يشكل عرام 
العواصف وقوة األمواج خطرًا على حياة البشر، 
وقد ويدمر المبانى، ويؤدي إلى تآكل الشواطئ 

والكثبان الرملية، ويدمر الطرق  والجسور.  

الرياح
يمكن لألعاصير التي تصاحبها رياح مستمرة 

بسرعة 74 ميل/الساعة أو أكثر أن تدمر المباني 
أو تسقط األشجار أو تحول األشياء غير المثبتة 

إلى مقذوفات مميتة.  

األمطار
يمكن أن تتسبب األمطار الغزيرة الناتجة عن 
األعاصير في حدوث فيضان مفاجئ. تكون 

المناطق المنخفضة والمناطق التي تعاني من 
ضعف في تصريف المياه أكثر عرضة للفيضانات.

جهز حزمة تتضمن مستلزمات الطوارئ

قد تحتاج إلى االحتماء داخل المبنى (البقاء في المنزل) أثناء  وبعد اإلعصار. احتفظ بمؤن كافية في 
منزلك  تكفي حتى سبعة أيام. باإلضافة إلي ذلك، قد تنقطع الخدمات األساسية مثل الكهرباء 

والمياه والمواصالت العامة والهواتف لعدة أيام أو أكثر من ذلك. تأكد من أن لديك ما يكفي من 
المؤن اإلضافية تحسبًا النقطاع الخدمات.

استخدم االقتراحات أدناه  لشطب األشياء من القائمة بعد تجهيزها. 

جالون واحد من ماء الشرب لكل فرد يومًيا  ■

أطعمة معلبة جاهزة لألكل وغير عرضة للتلف وفاتحة علب يدوية  ■

صندوق اإلسعافات األولية  ■

األدوية، بما في ذلك قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات  ■

مصباح يدوي أو مصباح يعمل بطاقة البطارية وجهاز راديو ذو موجات AM/FM يعمل بالبطارية   ■

وبطاريات إضافية أو أجهزة راديو يمكن إدارتها يدويا دون بطاريات

عصي متوهجة  ■

صافرة أو جرس  ■

معدات طبية احتياطية، إن كان ذلك ممكنًا، (مثل، األكسجين، واألدوية، وبطارية دراجة الرجل،   ■

واألدوات المساعدة في السمع، واألدوات المساعدة في التنقل، ونظارات، وأقنعة وجه، 
وقفازات)  

أنماط األجهزة الطبية وأرقام تسلسلها (مثل جهاز تنظيم ضربات القلب) وتعليمات االستخدام  ■

أشياء أخرى:   ■

قم  بتجهيز حقيبة للتحرك

ينبغي أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة حقيبة للتحرك ( Go Bag ) —  تحتوي على مجموعة من 
األشياء التي يحتاج إليها الفرد خالل اإلخالء، توضع في حقيبة سهلة الحمل مثل حقيبة الظهر. 

يتم االستعانة بالمقترحات أدناه للتأكد من األشياء أثناء وضعها في حقيبة التحرك الخاصة بك. 
تم تخصيص مساحات فارغة لألشياء التي قد تضيفها إلى القائمة، بما في ذلك األجهزة الطبية 

والطعام المناسب الحتياجاتك الغذائية. 

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

احتفظ  بنسخ  من مستنداتك الهامة في حافظة مضادة للماء وحاوية يمكن نقلها (مثل،   ■

بطاقات التأمين، وبطاقات Medicare/Medicaid، وبطاقات الهوية ذات الصور، ما يدل على 
عنوانك، وشهادات الميالد والزواج، ونسخ من بطاقات االئتمان والصراف اآللي)

مصباح يدوي وجهاز راديو ذو موجات  AM/FM  يعمل يدويا أو بالبطارية، وبطاريات احتياطية  ■

قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات  ■

معلومات االتصال الخاصة بأسرتك وأعضاء شبكة الدعم الخاصة بك  ■

أموال نقدية، من فئات صغيرة  ■

مفكرة وقلم  ■

ادوات طبية احتياطية (مثل النظارات والبطاريات) وأجهزة الشحن  ■

حزمة إصالح اطارات السيارات و/أو جهاز هواء لتعبئة اإلطارات إلصالح إطارات كرسي   ■

المقعدين أو إطارات الدراجات  

أسماء األطباء وأرقام هواتفهم  ■

صندوق اإلسعافات األولية  ■

أدوات النظافة  ■

مواد العناية باألطفال والعناية بالحيوانات وغيرها من المواد الخاصة  ■

المؤن الخاصة بحيوانات الخدمة أو الحيوانات األليفة (مثل الطعام ومياه إضافية ووعاء    ■

للتغذية ومقود وأدوات تنظيف وسجالت التطعيم واألدوية)   

شاحن متنقل للهاتف المحمول  ■

■األشياء الشخصية األخرى: 

كن  مستعدا النقطاع الكهرباء

تأكد من أن جميع العناصر  الموصي بها 
موجودة في حزمة مستلزمات الطوارئ الخاصة 

بك تحسبًا النقطاع الكهرباء أو الخدمات 
األساسية األخرى. 

فكر  باإلخالء إذا كان لديك تخوف من تأثير 
انقطاع الكهرباء أو الخدمات األساسية أو 

المواصالت العامة عليك. 

االحتماء داخل المبنى 

إذا لم تكن بحاجة إلى اإلخالء،   قم باالحتماء 
داخل المبنى واستخدم حزمة مستلزمات 

الطوارئ الخاصة بك. وابق   بعيًدا عن النوافذ 
لتجب األذى في حالة تعرضها للكسر أو 

التحطيم، وابق بداخل المبنى لتجنب مخاطر 
اإلعصار. 

هذا الدليل متوفر ايضا كمادة صوتية مسجلة وباللغات التالية. 

إصدار 2018

قم بإعداد خطة الكوارث 

قم بإعداد خطة مع أفراد عائلتك تحدد ماذا يجب فعله وكيف يمكن ألفراد العائلة العثور على 
بعضهم البعض، وكيفية  التواصل فيما بينهم إذا ضرب اإلعصار. استخدم نيويورك المستعدة: خطة 

 Ready  أو استخدام تطبيق الجوال ، NYC.gov/myemergencyplan  الطوارئ الخاصة بي  على
NYC ، المتاح للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. 

اعرف منطقتك

تم تقسيم مناطق المدينة المعرضة للعاصفة والفيضانات إلى ستة مناطق لإلخالء
(من 1 إلى 6) على أساس مدى تأثير قوة العواصف والفيضانات عليها. قد تصدر المدينة أوامر 

للسكان باإلخالء بناًء على مسار اإلعصار وقوة العاصفة المتوقعة.

استخدم موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311  (خدمة المكالمات المرئية أو لذوي اإلعاقة 9675-639-212، أو الهاتف النصي 

لضعاف السمع: 4115-504-212  )، أو مراجعة خريطة هذا الكتيب لمعرفة ما إذا كان عنوانك موجوًدا 
في منطقة إخالء إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، عليك أن تخطط للمكان الذي ستذهب إليه في 

حالة صدور أمر إخالء لمنطقتك.  

احصل على التأمين المناسب

سواء أكنت تستأجر منزلك أو تملكه، ال تغطي البوالص األساسية الفيضانات والضرر الناتج عن 
الرياح. سوف تحتاج إلى شراء بوليصة منفصلة لحماية منزلك في حالة الفيضانات. يرجى زيارة 

موقع البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضان (National Flood Insurance Program) على 
www.floodsmart.gov، لمزيد من المعلومات.

لألشخاص ذوي اإلعاقة، واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية

إذا كنت تعتمد على الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل معدات  استدامة الحياة، استعد لإلخالء. قد 
تفقد الطاقة الكهربائية بعد اإلعصار. تأكد من شركة  الكهرباء عما إذا كانت معداتك الطبية تؤهلك 

للتسجيل كعميل لمعدات استدامة الحياة.

قم بتخصيص المزيد من الوقت وخذ في عين االعتبار حاجتك إلى التنقل، واحتياجاتك الغذائية، و 
الطبية الخاصة مثل (األوكسجين، بطاريات إضافية/أجهزة شحن، النظارات، الوصفات الطبية و 

األدوية إلخ.). أحضر كل األدوية معك، واكتب معلومات االتصال بمقدمي الخدمات الصحية.

اشترك بخدمة  ابلغ مدينة نيويورك  Notify NYC  لتستلم إخطارات الطوارئ و المستجدات
عن طريق البريد اإللكتروني، الهاتف، الرسائل النصية القصيرة أو تويتر. تتوفر الرسائل أيضا بلغة 

 ، NYC.gov/notifynyc  احصل على تطبيق الجوال المجاني، أو  قم بزيارة .( ASL) اإلشارة األمريكية
أو اتصل بالرقم 311  ، أو قم بمتابعة  NotifyNYC @ على  Twitter . أحرص على مراجعة  

NYC.gov/emergencymanagement  للحصول على معلومات محدثة. 

أجمع المؤن الالزمةإذا   كانت العاصفة تقترب
اتخذ الخطوات التالية لالستعداد:

■ قم بإدخال األشياء الخفيفة غير المثبتة، مثل أثاث الحديقة وعلب القمامة.  

■  قم بتثبيت األشياء التي ال ينبغي إدخالها إلى المنزل كونها غير آمنة، مثل الشوايات بالغاز أو 
اسطوانات البروبين.  

■ قم بإغالق النوافذ واألبواب الخارجية بإحكام.  

■  انقل األشياء الثمينة من الطابق األسفل إلى األدوار العليا. (تكون الطوابق السفلية      
عرضة للفيضان.  

■ اشحن بطاريات هاتفك الخلوى.  

■ امأل سيارتك ومولدك بالوقود.  

■ إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، فكر في نقل مركبتك إلى أرض مرتفعة.  

■  شغل ثالجتك والمبرد على وضع أكثر تبريًدا. إذا  انقطعت الكهرباء،  ستظل األشياء التي بحاجة 
إلي التبريد باردة لمدة أطول.  

■  قم بتعبئة حوض االستحمام بالمياه مع عبوات المياه الكبيرة ألن المياه قد تنقطع في حالة 
انقطاع الكهرباء.  

■ قم بإعادة تعبئة األدوية التي تحتاجها.  

تفقد األصدقاء واألقارب والجيران، خاصة كبار السن وذوي اإلعاقة أو ذوي احتياجات الوصول أو 
االحتياجات الوظيفية أو من يعانون من ظروف صحية سيئة. ساعدهم على التحضير واإلخالء إذا 

لزم األمر. لمزيد من المعلومات عن كيفية حماية ممتلكاتك،  استخدم نيويورك المستعدة: 
.NYC.gov/readyny دليل تقليل مخاطرك على :" Ready New York "

اعرف منطقتك

قم بزيارة  موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311   (خدمة المكالمات المرئية لذوي اإلعاقة 9675-639-212  ، أو الهاتف النصي لضعاف 

السمع: 4115-504-212  ) لمعرفة منطقة اإلخالء من هبوب األعاصير التي تعيش فيها. 

NYC.gov/knowyourzone

إذا   لم تؤمر باإلخالء

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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يمكن أن تتسبب العواصف 
في خسائر فادحة ودمار هائل 

بمدينة نيويورك.

ضع خطة قبل وصول العاصفة 
لمساعدتك في إبقاء أسرتك 

ومنزلك بأمان. تابع القراءة 
لمعرفة   كيفية االستعداد. 

نيويورك المستعدة

األعاصير
و 

مدينة نيويورك

معلومات أساسية عن األعاصير

الموارد 

ما لم يتم تبليغك بخالف ذلك، اتصل بالرقم  311 
 (خدمة ترحيل الفيديو 9675-639-212  ، أو الهاتف 

النصي لضعاف السمع:4115-504-212  ) أو استخدم 
الموقع  NYC.gov   لالتصال بوكاالت المدينة.

إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك
 NYC.gov/emergencymanagement

اعرف منطقتك
NYC.gov/knowyourzone

 Notify NYC خدمة ابلغ مدينة نيويورك
االشتراك في إخطارات الطوارئ من خالل   

الحصول على تطبيق الجوال المجاني،   أو زيارة 
NYC.gov/notifynyc ، أو االتصال بالرقم 311  ،  

Twitter على @NotifyNYC أو متابعة
مكتب عمدة نيويورك لألشخاص    

ذوي اإلعاقة  
NYC.gov/mopd

مكتب إدارة الطوارئ 
Twitter و  Facebook  على

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

   Facebook  مدينة نيويورك على
Twitter وعلى 

www.facebook.com/nycgov
@nycgov

البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات 
National Flood Insurance Program 

www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

المركز الوطني لألعاصير/
مركز التنبؤات االستوائية

www.nhc.noaa.gov 

هيئة األرصاد الجوية الوطنية
  www.weather.gov

Con Edison
 ،  (800-752-6633) ، 1-800-75-CONED

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(800-642-2308
www.coned.com

 PSEG Long Island
 ،1-800-490-0025

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(631-755-6660 

www.psegliny.com

National Grid
4050-643-718 ، (الهاتف النصي 
لضعاف السمع: 718-237-2857  )  

www.nationalgridus.com

أصناف العواصف

يتم تصنيف العواصف في خمس فئات (من 1 إلى 5) حسب سرعة الرياح المستمرة لإلعصار. 
وكلما ازدادت سرعة الرياح وقوتها في العاصفة،  ارتفع رقم الفئة.

إذا   كان اإلخالء ضرورًياكن مستعًدا 
إذا كان لديك حيوانات أليفة أو   

حيوانات خادمة

تأكد من أن خطتك لمواجهة الكوارث تتضمن 
كيف ستتعامل مع حيواناتك األليفة أو 

حيواناتك الخادمة في حالة وجوب مغادرة 
المنزل.

إذا لم تتمكن من إيواء الحيوان األليف أو 
الحيوان الخادم في مأوى للحيوانات أو مع 

األصدقاء أو األقارب خارج منطقة اإلخالء، فمن 
المسموح بوجود الحيوانات األليفة والحيوانات 

الخادمة في جميع مراكز اإلخالء بالمدينة. 
تأكد من توفير  المواد الالزمة للعناية بحيوانك 

األليف أو حيوانك الخادم، بما في ذلك، الغذاء 
والمقاود والحامل واألدوية. استخدم نيويورك 

المستعدة  " Ready New York ": خطة طوارئ 
  NYC.gov/readyny  حيواني األليف على 

لوضع خطة لحيوانك األليف أو الحيوان الخادم.   

إذا كنت تعيش في طابق سفلي

قد يواجه سكان الشقق األرضية مخاطر إضافية 
ناتجة عن األعاصير حتى إذا كانوا يعيشون خارج 

حدود منطقة اإلخالء. قد تتعرض مناطق عديدة 
بالمدينة إلى فيضانات األمطار. إذا كنت تعيش 
في شقة بالطابق األرضي، كن مستعًدا للجوء 

إلى مأوى فوق سطح األرض. 

إذا كنت تعيش في أحد المباني الشاهقة

إذا كنت تعيش في أحد المباني  الشاهقة، 
خاصة في الطابق العاشر أو أعلى من ذلك، 
ابق بعيًدا عن النوافذ لتجنب األذى في حالة 

تعرضها للكسر أو التحطيم. ويفضل االنتقال 
إلى طابق سفلي. تعرف جيدا على خطة اإلخالء 

في مبناك.

قم باإلخالء مبكرًا إذا كنت تعتمد على المصاعد 
في الخروج من المبنى. قد تتعطل المصاعد 

أو قد ال تكون متاحة على اإلطالق في بعض 
األحيان. 

إذا أصدرت المدينة أمرًا باإلخالء 
لمنطقتكم، قم باإلخالء وفًقا للتوجيهات

سوف ترسل المدينة تعليمات محددة عبر 
وسائل اإلعالم المحلية حول المناطق التي 

يجب إخالئها في المدينة. إذا صدر أمر باإلخالء 
اإللزامي، قم بذلك طبقا للتوجيهات. استخدام 

وسائل النقل العام إن أمكن ذلك، مع األخذ في 
االعتبار أن وسائل النقل العام قد تغلق بساعات 

قبل العاصفة. للحصول على معلومات عن 
كيفية اإلخالء، بما في ذلك خيارات وسائل 

النقل المتاحة، الرجاء االتصال على الرقم 311  
(9675-639-212 لخدمة المكالمات المرئية 

لذوي اإلعاقة، أو الهاتف النصي لضعاف 
السمع: 212-504-4115).    

اعرف أين ستذهب

تنصح المدينة بشدة الذين يتم إخالؤهم 
 االقامة مع اصدقائهم أو أفراد عائلتهم ممن 

يعيشون خارج حدود منطقة اإلخالء. وبالنسبة 
للذين ليس لهم مأوى آخر، فسوف توفر 

المدينة مراكز إخالء في  المدن الخمس.

إذا كنت تتجه إلى أحد مراكز اإلخالء، قم بإعداد 
حقيبة خفيفة، وأحضر معك:

 ( Go Bag ) حقيبة التحرك  ■

حقيبة نوم أو فراش للنوم  ■

ما يكفي ألسبوٍع على األقل من األدوية   ■

(إذا أمكن) واللوازم الطبية والمعدات 
الطبية التي تستخدمها بانتظام  

■ أدوات النظافة

تشمل مراكز اإلخالء التي توفرها المدينة 
مرافق متيسرة وأماكن إقامة لذوي االعاقة 
واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية. 
لمزيد من المعلومات عن  الميزات المتوفرة 
لذوي االحتياجات الخاصة في مرفق معين، 
راجع الباحث عن منطقة إخالء اإلعصار على 

الموقع NYC.gov/knowyourzone أو من 
خالل اإلتصال بالرقم311  . سيتم قبول  جميع 

األشخاص الذين يتم إخالؤهم، ولن ُيسال 
األشخاص الذين يتم إخالؤهم عن وضع الهجرة 

الخاص بهم في أٍي من مراكز اإلخالء بمدينة 
نيويورك.  

مصطلحات عليك معرفتها

موسم األعاصير   
موسم األعاصير  من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 

(تاريخيًا، تكون أكبر احتماالت حدوث األعاصير 
في مدينة نيويورك من أغسطس إلى أكتوبر.)    

الزوابع االستوائية
نظام طقس منخفض الضغط يتناوب بشكل 
منتظم من السحب والعواصف الرعدية وينشأ 

في المناطق االستوائية.  

العاصفة االستوائية
 هي زوبعة استوائية تصاحبها رياح مستمرة 

تبلغ سرعتها 39-73 ميل/الساعة. 

اإلعصار
 هو زوبعة استوائية تصاحبها رياح 

مستمرة تبلغ سرعتها 74 ميل/ساعة أو أكثر. 

مراقبة  اإلعصار 
هو بيان بإمكانية حدوث اإلعصار داخل منطقة 
محددة. يتم إصدار بيانات  مراقبة اإلعصار قبل 

48 ساعة من الوقت الذي ُيتنبأ فيه بوصول 
رياح بقوة العواصف االستوائية. 

تحذير من اإلعصار   
بيان بتوقع وقوع إعصار في منطقة محددة. 
يتم إصدار اإلنذار قبل 36 ساعة من الوقت 
الذي ُيتنبأ فيه بوصول رياح بقوة العواصف 
االستوائية، ويمكن أن يظل سارًيا في حالة 

استمرار ارتفاع مستوى المياه واألمواج على 
نحٍو خطير.

اطلع على المخاطر

عرام العواصف
يعد عرام العواصف مسؤوًال عن العدد األكبر من 
الوفيات الناتجة عن األعاصير، وهو عبارة عن قبة 
من مياه المحيط تقوم الرياح المصاحبة لإلعصار 
بدفعها باتجاه الشاطئ. يمكن أن تدفع األعاصير 

الكبيرة أكثر من 30 قدمًا من عرام العواصف (وهو 
ارتفاع مبنى من ثالثة طوابق) في بعض مناطق 

مدينة نيويورك، ويمكن لعرام العواصف أن يصل 
إلى بضعة أميال داخل األراضي. قد يشكل عرام 
العواصف وقوة األمواج خطرًا على حياة البشر، 
وقد ويدمر المبانى، ويؤدي إلى تآكل الشواطئ 

والكثبان الرملية، ويدمر الطرق  والجسور.  

الرياح
يمكن لألعاصير التي تصاحبها رياح مستمرة 

بسرعة 74 ميل/الساعة أو أكثر أن تدمر المباني 
أو تسقط األشجار أو تحول األشياء غير المثبتة 

إلى مقذوفات مميتة.  

األمطار
يمكن أن تتسبب األمطار الغزيرة الناتجة عن 
األعاصير في حدوث فيضان مفاجئ. تكون 

المناطق المنخفضة والمناطق التي تعاني من 
ضعف في تصريف المياه أكثر عرضة للفيضانات.

جهز حزمة تتضمن مستلزمات الطوارئ

قد تحتاج إلى االحتماء داخل المبنى (البقاء في المنزل) أثناء  وبعد اإلعصار. احتفظ بمؤن كافية في 
منزلك  تكفي حتى سبعة أيام. باإلضافة إلي ذلك، قد تنقطع الخدمات األساسية مثل الكهرباء 

والمياه والمواصالت العامة والهواتف لعدة أيام أو أكثر من ذلك. تأكد من أن لديك ما يكفي من 
المؤن اإلضافية تحسبًا النقطاع الخدمات.

استخدم االقتراحات أدناه  لشطب األشياء من القائمة بعد تجهيزها. 

جالون واحد من ماء الشرب لكل فرد يومًيا  ■

أطعمة معلبة جاهزة لألكل وغير عرضة للتلف وفاتحة علب يدوية  ■

صندوق اإلسعافات األولية  ■

األدوية، بما في ذلك قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات  ■

مصباح يدوي أو مصباح يعمل بطاقة البطارية وجهاز راديو ذو موجات AM/FM يعمل بالبطارية   ■

وبطاريات إضافية أو أجهزة راديو يمكن إدارتها يدويا دون بطاريات

عصي متوهجة  ■

صافرة أو جرس  ■

معدات طبية احتياطية، إن كان ذلك ممكنًا، (مثل، األكسجين، واألدوية، وبطارية دراجة الرجل،   ■

واألدوات المساعدة في السمع، واألدوات المساعدة في التنقل، ونظارات، وأقنعة وجه، 
وقفازات)  

أنماط األجهزة الطبية وأرقام تسلسلها (مثل جهاز تنظيم ضربات القلب) وتعليمات االستخدام  ■

أشياء أخرى:   ■

قم  بتجهيز حقيبة للتحرك

ينبغي أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة حقيبة للتحرك ( Go Bag ) —  تحتوي على مجموعة من 
األشياء التي يحتاج إليها الفرد خالل اإلخالء، توضع في حقيبة سهلة الحمل مثل حقيبة الظهر. 

يتم االستعانة بالمقترحات أدناه للتأكد من األشياء أثناء وضعها في حقيبة التحرك الخاصة بك. 
تم تخصيص مساحات فارغة لألشياء التي قد تضيفها إلى القائمة، بما في ذلك األجهزة الطبية 

والطعام المناسب الحتياجاتك الغذائية. 

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

احتفظ  بنسخ  من مستنداتك الهامة في حافظة مضادة للماء وحاوية يمكن نقلها (مثل،   ■

بطاقات التأمين، وبطاقات Medicare/Medicaid، وبطاقات الهوية ذات الصور، ما يدل على 
عنوانك، وشهادات الميالد والزواج، ونسخ من بطاقات االئتمان والصراف اآللي)

مصباح يدوي وجهاز راديو ذو موجات  AM/FM  يعمل يدويا أو بالبطارية، وبطاريات احتياطية  ■

قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات  ■

معلومات االتصال الخاصة بأسرتك وأعضاء شبكة الدعم الخاصة بك  ■

أموال نقدية، من فئات صغيرة  ■

مفكرة وقلم  ■

ادوات طبية احتياطية (مثل النظارات والبطاريات) وأجهزة الشحن  ■

حزمة إصالح اطارات السيارات و/أو جهاز هواء لتعبئة اإلطارات إلصالح إطارات كرسي   ■

المقعدين أو إطارات الدراجات  

أسماء األطباء وأرقام هواتفهم  ■

صندوق اإلسعافات األولية  ■

أدوات النظافة  ■

مواد العناية باألطفال والعناية بالحيوانات وغيرها من المواد الخاصة  ■

المؤن الخاصة بحيوانات الخدمة أو الحيوانات األليفة (مثل الطعام ومياه إضافية ووعاء    ■

للتغذية ومقود وأدوات تنظيف وسجالت التطعيم واألدوية)   

شاحن متنقل للهاتف المحمول  ■

■األشياء الشخصية األخرى: 

كن  مستعدا النقطاع الكهرباء

تأكد من أن جميع العناصر  الموصي بها 
موجودة في حزمة مستلزمات الطوارئ الخاصة 

بك تحسبًا النقطاع الكهرباء أو الخدمات 
األساسية األخرى. 

فكر  باإلخالء إذا كان لديك تخوف من تأثير 
انقطاع الكهرباء أو الخدمات األساسية أو 

المواصالت العامة عليك. 

االحتماء داخل المبنى 

إذا لم تكن بحاجة إلى اإلخالء،   قم باالحتماء 
داخل المبنى واستخدم حزمة مستلزمات 

الطوارئ الخاصة بك. وابق   بعيًدا عن النوافذ 
لتجب األذى في حالة تعرضها للكسر أو 

التحطيم، وابق بداخل المبنى لتجنب مخاطر 
اإلعصار. 

هذا الدليل متوفر ايضا كمادة صوتية مسجلة وباللغات التالية. 

إصدار 2018

قم بإعداد خطة الكوارث 

قم بإعداد خطة مع أفراد عائلتك تحدد ماذا يجب فعله وكيف يمكن ألفراد العائلة العثور على 
بعضهم البعض، وكيفية  التواصل فيما بينهم إذا ضرب اإلعصار. استخدم نيويورك المستعدة: خطة 

 Ready  أو استخدام تطبيق الجوال ، NYC.gov/myemergencyplan  الطوارئ الخاصة بي  على
NYC ، المتاح للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. 

اعرف منطقتك

تم تقسيم مناطق المدينة المعرضة للعاصفة والفيضانات إلى ستة مناطق لإلخالء
(من 1 إلى 6) على أساس مدى تأثير قوة العواصف والفيضانات عليها. قد تصدر المدينة أوامر 

للسكان باإلخالء بناًء على مسار اإلعصار وقوة العاصفة المتوقعة.

استخدم موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311  (خدمة المكالمات المرئية أو لذوي اإلعاقة 9675-639-212، أو الهاتف النصي 

لضعاف السمع: 4115-504-212  )، أو مراجعة خريطة هذا الكتيب لمعرفة ما إذا كان عنوانك موجوًدا 
في منطقة إخالء إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، عليك أن تخطط للمكان الذي ستذهب إليه في 

حالة صدور أمر إخالء لمنطقتك.  

احصل على التأمين المناسب

سواء أكنت تستأجر منزلك أو تملكه، ال تغطي البوالص األساسية الفيضانات والضرر الناتج عن 
الرياح. سوف تحتاج إلى شراء بوليصة منفصلة لحماية منزلك في حالة الفيضانات. يرجى زيارة 

موقع البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضان (National Flood Insurance Program) على 
www.floodsmart.gov، لمزيد من المعلومات.

لألشخاص ذوي اإلعاقة، واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية

إذا كنت تعتمد على الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل معدات  استدامة الحياة، استعد لإلخالء. قد 
تفقد الطاقة الكهربائية بعد اإلعصار. تأكد من شركة  الكهرباء عما إذا كانت معداتك الطبية تؤهلك 

للتسجيل كعميل لمعدات استدامة الحياة.

قم بتخصيص المزيد من الوقت وخذ في عين االعتبار حاجتك إلى التنقل، واحتياجاتك الغذائية، و 
الطبية الخاصة مثل (األوكسجين، بطاريات إضافية/أجهزة شحن، النظارات، الوصفات الطبية و 

األدوية إلخ.). أحضر كل األدوية معك، واكتب معلومات االتصال بمقدمي الخدمات الصحية.

اشترك بخدمة  ابلغ مدينة نيويورك  Notify NYC  لتستلم إخطارات الطوارئ و المستجدات
عن طريق البريد اإللكتروني، الهاتف، الرسائل النصية القصيرة أو تويتر. تتوفر الرسائل أيضا بلغة 

 ، NYC.gov/notifynyc  احصل على تطبيق الجوال المجاني، أو  قم بزيارة .( ASL) اإلشارة األمريكية
أو اتصل بالرقم 311  ، أو قم بمتابعة  NotifyNYC @ على  Twitter . أحرص على مراجعة  

NYC.gov/emergencymanagement  للحصول على معلومات محدثة. 

أجمع المؤن الالزمةإذا   كانت العاصفة تقترب
اتخذ الخطوات التالية لالستعداد:

■ قم بإدخال األشياء الخفيفة غير المثبتة، مثل أثاث الحديقة وعلب القمامة.  

■  قم بتثبيت األشياء التي ال ينبغي إدخالها إلى المنزل كونها غير آمنة، مثل الشوايات بالغاز أو 
اسطوانات البروبين.  

■ قم بإغالق النوافذ واألبواب الخارجية بإحكام.  

■  انقل األشياء الثمينة من الطابق األسفل إلى األدوار العليا. (تكون الطوابق السفلية      
عرضة للفيضان.  

■ اشحن بطاريات هاتفك الخلوى.  

■ امأل سيارتك ومولدك بالوقود.  

■ إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، فكر في نقل مركبتك إلى أرض مرتفعة.  

■  شغل ثالجتك والمبرد على وضع أكثر تبريًدا. إذا  انقطعت الكهرباء،  ستظل األشياء التي بحاجة 
إلي التبريد باردة لمدة أطول.  

■  قم بتعبئة حوض االستحمام بالمياه مع عبوات المياه الكبيرة ألن المياه قد تنقطع في حالة 
انقطاع الكهرباء.  

■ قم بإعادة تعبئة األدوية التي تحتاجها.  

تفقد األصدقاء واألقارب والجيران، خاصة كبار السن وذوي اإلعاقة أو ذوي احتياجات الوصول أو 
االحتياجات الوظيفية أو من يعانون من ظروف صحية سيئة. ساعدهم على التحضير واإلخالء إذا 

لزم األمر. لمزيد من المعلومات عن كيفية حماية ممتلكاتك،  استخدم نيويورك المستعدة: 
.NYC.gov/readyny دليل تقليل مخاطرك على :" Ready New York "

اعرف منطقتك

قم بزيارة  موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311   (خدمة المكالمات المرئية لذوي اإلعاقة 9675-639-212  ، أو الهاتف النصي لضعاف 

السمع: 4115-504-212  ) لمعرفة منطقة اإلخالء من هبوب األعاصير التي تعيش فيها. 

NYC.gov/knowyourzone

إذا   لم تؤمر باإلخالء

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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يمكن أن تتسبب العواصف 
في خسائر فادحة ودمار هائل 

بمدينة نيويورك.

ضع خطة قبل وصول العاصفة 
لمساعدتك في إبقاء أسرتك 

ومنزلك بأمان. تابع القراءة 
لمعرفة   كيفية االستعداد. 

نيويورك المستعدة

األعاصير
و 

مدينة نيويورك

معلومات أساسية عن األعاصير

الموارد 

ما لم يتم تبليغك بخالف ذلك، اتصل بالرقم  311 
 (خدمة ترحيل الفيديو 9675-639-212  ، أو الهاتف 

النصي لضعاف السمع:4115-504-212  ) أو استخدم 
الموقع  NYC.gov   لالتصال بوكاالت المدينة.

إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك
 NYC.gov/emergencymanagement

اعرف منطقتك
NYC.gov/knowyourzone

 Notify NYC خدمة ابلغ مدينة نيويورك
االشتراك في إخطارات الطوارئ من خالل   

الحصول على تطبيق الجوال المجاني،   أو زيارة 
NYC.gov/notifynyc ، أو االتصال بالرقم 311  ،  

Twitter على @NotifyNYC أو متابعة
مكتب عمدة نيويورك لألشخاص    

ذوي اإلعاقة  
NYC.gov/mopd

مكتب إدارة الطوارئ 
Twitter و  Facebook  على

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

   Facebook  مدينة نيويورك على
Twitter وعلى 

www.facebook.com/nycgov
@nycgov

البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات 
National Flood Insurance Program 

www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

المركز الوطني لألعاصير/
مركز التنبؤات االستوائية

www.nhc.noaa.gov 

هيئة األرصاد الجوية الوطنية
  www.weather.gov

Con Edison
 ،  (800-752-6633) ، 1-800-75-CONED

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(800-642-2308
www.coned.com

 PSEG Long Island
 ،1-800-490-0025

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(631-755-6660 

www.psegliny.com

National Grid
4050-643-718 ، (الهاتف النصي 
لضعاف السمع: 718-237-2857  )  

www.nationalgridus.com

أصناف العواصف

يتم تصنيف العواصف في خمس فئات (من 1 إلى 5) حسب سرعة الرياح المستمرة لإلعصار. 
وكلما ازدادت سرعة الرياح وقوتها في العاصفة،  ارتفع رقم الفئة.

إذا   كان اإلخالء ضرورًياكن مستعًدا 
إذا كان لديك حيوانات أليفة أو   

حيوانات خادمة

تأكد من أن خطتك لمواجهة الكوارث تتضمن 
كيف ستتعامل مع حيواناتك األليفة أو 

حيواناتك الخادمة في حالة وجوب مغادرة 
المنزل.

إذا لم تتمكن من إيواء الحيوان األليف أو 
الحيوان الخادم في مأوى للحيوانات أو مع 

األصدقاء أو األقارب خارج منطقة اإلخالء، فمن 
المسموح بوجود الحيوانات األليفة والحيوانات 

الخادمة في جميع مراكز اإلخالء بالمدينة. 
تأكد من توفير  المواد الالزمة للعناية بحيوانك 

األليف أو حيوانك الخادم، بما في ذلك، الغذاء 
والمقاود والحامل واألدوية. استخدم نيويورك 

المستعدة  " Ready New York ": خطة طوارئ 
  NYC.gov/readyny  حيواني األليف على 

لوضع خطة لحيوانك األليف أو الحيوان الخادم.   

إذا كنت تعيش في طابق سفلي

قد يواجه سكان الشقق األرضية مخاطر إضافية 
ناتجة عن األعاصير حتى إذا كانوا يعيشون خارج 

حدود منطقة اإلخالء. قد تتعرض مناطق عديدة 
بالمدينة إلى فيضانات األمطار. إذا كنت تعيش 
في شقة بالطابق األرضي، كن مستعًدا للجوء 

إلى مأوى فوق سطح األرض. 

إذا كنت تعيش في أحد المباني الشاهقة

إذا كنت تعيش في أحد المباني  الشاهقة، 
خاصة في الطابق العاشر أو أعلى من ذلك، 
ابق بعيًدا عن النوافذ لتجنب األذى في حالة 

تعرضها للكسر أو التحطيم. ويفضل االنتقال 
إلى طابق سفلي. تعرف جيدا على خطة اإلخالء 

في مبناك.

قم باإلخالء مبكرًا إذا كنت تعتمد على المصاعد 
في الخروج من المبنى. قد تتعطل المصاعد 

أو قد ال تكون متاحة على اإلطالق في بعض 
األحيان. 

إذا أصدرت المدينة أمرًا باإلخالء 
لمنطقتكم، قم باإلخالء وفًقا للتوجيهات

سوف ترسل المدينة تعليمات محددة عبر 
وسائل اإلعالم المحلية حول المناطق التي 

يجب إخالئها في المدينة. إذا صدر أمر باإلخالء 
اإللزامي، قم بذلك طبقا للتوجيهات. استخدام 

وسائل النقل العام إن أمكن ذلك، مع األخذ في 
االعتبار أن وسائل النقل العام قد تغلق بساعات 

قبل العاصفة. للحصول على معلومات عن 
كيفية اإلخالء، بما في ذلك خيارات وسائل 

النقل المتاحة، الرجاء االتصال على الرقم 311  
(9675-639-212 لخدمة المكالمات المرئية 

لذوي اإلعاقة، أو الهاتف النصي لضعاف 
السمع: 212-504-4115).    

اعرف أين ستذهب

تنصح المدينة بشدة الذين يتم إخالؤهم 
 االقامة مع اصدقائهم أو أفراد عائلتهم ممن 

يعيشون خارج حدود منطقة اإلخالء. وبالنسبة 
للذين ليس لهم مأوى آخر، فسوف توفر 

المدينة مراكز إخالء في  المدن الخمس.

إذا كنت تتجه إلى أحد مراكز اإلخالء، قم بإعداد 
حقيبة خفيفة، وأحضر معك:

 ( Go Bag ) حقيبة التحرك  ■

حقيبة نوم أو فراش للنوم  ■

ما يكفي ألسبوٍع على األقل من األدوية   ■

(إذا أمكن) واللوازم الطبية والمعدات 
الطبية التي تستخدمها بانتظام  

■ أدوات النظافة

تشمل مراكز اإلخالء التي توفرها المدينة 
مرافق متيسرة وأماكن إقامة لذوي االعاقة 
واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية. 
لمزيد من المعلومات عن  الميزات المتوفرة 
لذوي االحتياجات الخاصة في مرفق معين، 
راجع الباحث عن منطقة إخالء اإلعصار على 

الموقع NYC.gov/knowyourzone أو من 
خالل اإلتصال بالرقم311  . سيتم قبول  جميع 

األشخاص الذين يتم إخالؤهم، ولن ُيسال 
األشخاص الذين يتم إخالؤهم عن وضع الهجرة 

الخاص بهم في أٍي من مراكز اإلخالء بمدينة 
نيويورك.  

مصطلحات عليك معرفتها

موسم األعاصير   
موسم األعاصير  من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 

(تاريخيًا، تكون أكبر احتماالت حدوث األعاصير 
في مدينة نيويورك من أغسطس إلى أكتوبر.)    

الزوابع االستوائية
نظام طقس منخفض الضغط يتناوب بشكل 
منتظم من السحب والعواصف الرعدية وينشأ 

في المناطق االستوائية.  

العاصفة االستوائية
 هي زوبعة استوائية تصاحبها رياح مستمرة 

تبلغ سرعتها 39-73 ميل/الساعة. 

اإلعصار
 هو زوبعة استوائية تصاحبها رياح 

مستمرة تبلغ سرعتها 74 ميل/ساعة أو أكثر. 

مراقبة  اإلعصار 
هو بيان بإمكانية حدوث اإلعصار داخل منطقة 
محددة. يتم إصدار بيانات  مراقبة اإلعصار قبل 

48 ساعة من الوقت الذي ُيتنبأ فيه بوصول 
رياح بقوة العواصف االستوائية. 

تحذير من اإلعصار   
بيان بتوقع وقوع إعصار في منطقة محددة. 
يتم إصدار اإلنذار قبل 36 ساعة من الوقت 
الذي ُيتنبأ فيه بوصول رياح بقوة العواصف 
االستوائية، ويمكن أن يظل سارًيا في حالة 

استمرار ارتفاع مستوى المياه واألمواج على 
نحٍو خطير.

اطلع على المخاطر

عرام العواصف
يعد عرام العواصف مسؤوًال عن العدد األكبر من 
الوفيات الناتجة عن األعاصير، وهو عبارة عن قبة 
من مياه المحيط تقوم الرياح المصاحبة لإلعصار 
بدفعها باتجاه الشاطئ. يمكن أن تدفع األعاصير 

الكبيرة أكثر من 30 قدمًا من عرام العواصف (وهو 
ارتفاع مبنى من ثالثة طوابق) في بعض مناطق 

مدينة نيويورك، ويمكن لعرام العواصف أن يصل 
إلى بضعة أميال داخل األراضي. قد يشكل عرام 
العواصف وقوة األمواج خطرًا على حياة البشر، 
وقد ويدمر المبانى، ويؤدي إلى تآكل الشواطئ 

والكثبان الرملية، ويدمر الطرق  والجسور.  

الرياح
يمكن لألعاصير التي تصاحبها رياح مستمرة 

بسرعة 74 ميل/الساعة أو أكثر أن تدمر المباني 
أو تسقط األشجار أو تحول األشياء غير المثبتة 

إلى مقذوفات مميتة.  

األمطار
يمكن أن تتسبب األمطار الغزيرة الناتجة عن 
األعاصير في حدوث فيضان مفاجئ. تكون 

المناطق المنخفضة والمناطق التي تعاني من 
ضعف في تصريف المياه أكثر عرضة للفيضانات.

جهز حزمة تتضمن مستلزمات الطوارئ

قد تحتاج إلى االحتماء داخل المبنى (البقاء في المنزل) أثناء  وبعد اإلعصار. احتفظ بمؤن كافية في 
منزلك  تكفي حتى سبعة أيام. باإلضافة إلي ذلك، قد تنقطع الخدمات األساسية مثل الكهرباء 

والمياه والمواصالت العامة والهواتف لعدة أيام أو أكثر من ذلك. تأكد من أن لديك ما يكفي من 
المؤن اإلضافية تحسبًا النقطاع الخدمات.

استخدم االقتراحات أدناه  لشطب األشياء من القائمة بعد تجهيزها. 

جالون واحد من ماء الشرب لكل فرد يومًيا  ■

أطعمة معلبة جاهزة لألكل وغير عرضة للتلف وفاتحة علب يدوية  ■

صندوق اإلسعافات األولية  ■

األدوية، بما في ذلك قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات  ■

مصباح يدوي أو مصباح يعمل بطاقة البطارية وجهاز راديو ذو موجات AM/FM يعمل بالبطارية   ■

وبطاريات إضافية أو أجهزة راديو يمكن إدارتها يدويا دون بطاريات

عصي متوهجة  ■

صافرة أو جرس  ■

معدات طبية احتياطية، إن كان ذلك ممكنًا، (مثل، األكسجين، واألدوية، وبطارية دراجة الرجل،   ■

واألدوات المساعدة في السمع، واألدوات المساعدة في التنقل، ونظارات، وأقنعة وجه، 
وقفازات)  

أنماط األجهزة الطبية وأرقام تسلسلها (مثل جهاز تنظيم ضربات القلب) وتعليمات االستخدام  ■

أشياء أخرى:   ■

قم  بتجهيز حقيبة للتحرك

ينبغي أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة حقيبة للتحرك ( Go Bag ) —  تحتوي على مجموعة من 
األشياء التي يحتاج إليها الفرد خالل اإلخالء، توضع في حقيبة سهلة الحمل مثل حقيبة الظهر. 

يتم االستعانة بالمقترحات أدناه للتأكد من األشياء أثناء وضعها في حقيبة التحرك الخاصة بك. 
تم تخصيص مساحات فارغة لألشياء التي قد تضيفها إلى القائمة، بما في ذلك األجهزة الطبية 

والطعام المناسب الحتياجاتك الغذائية. 

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

احتفظ  بنسخ  من مستنداتك الهامة في حافظة مضادة للماء وحاوية يمكن نقلها (مثل،   ■

بطاقات التأمين، وبطاقات Medicare/Medicaid، وبطاقات الهوية ذات الصور، ما يدل على 
عنوانك، وشهادات الميالد والزواج، ونسخ من بطاقات االئتمان والصراف اآللي)

مصباح يدوي وجهاز راديو ذو موجات  AM/FM  يعمل يدويا أو بالبطارية، وبطاريات احتياطية  ■

قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات  ■

معلومات االتصال الخاصة بأسرتك وأعضاء شبكة الدعم الخاصة بك  ■

أموال نقدية، من فئات صغيرة  ■

مفكرة وقلم  ■

ادوات طبية احتياطية (مثل النظارات والبطاريات) وأجهزة الشحن  ■

حزمة إصالح اطارات السيارات و/أو جهاز هواء لتعبئة اإلطارات إلصالح إطارات كرسي   ■

المقعدين أو إطارات الدراجات  

أسماء األطباء وأرقام هواتفهم  ■

صندوق اإلسعافات األولية  ■

أدوات النظافة  ■

مواد العناية باألطفال والعناية بالحيوانات وغيرها من المواد الخاصة  ■

المؤن الخاصة بحيوانات الخدمة أو الحيوانات األليفة (مثل الطعام ومياه إضافية ووعاء    ■

للتغذية ومقود وأدوات تنظيف وسجالت التطعيم واألدوية)   

شاحن متنقل للهاتف المحمول  ■

■األشياء الشخصية األخرى: 

كن  مستعدا النقطاع الكهرباء

تأكد من أن جميع العناصر  الموصي بها 
موجودة في حزمة مستلزمات الطوارئ الخاصة 

بك تحسبًا النقطاع الكهرباء أو الخدمات 
األساسية األخرى. 

فكر  باإلخالء إذا كان لديك تخوف من تأثير 
انقطاع الكهرباء أو الخدمات األساسية أو 

المواصالت العامة عليك. 

االحتماء داخل المبنى 

إذا لم تكن بحاجة إلى اإلخالء،   قم باالحتماء 
داخل المبنى واستخدم حزمة مستلزمات 

الطوارئ الخاصة بك. وابق   بعيًدا عن النوافذ 
لتجب األذى في حالة تعرضها للكسر أو 

التحطيم، وابق بداخل المبنى لتجنب مخاطر 
اإلعصار. 

هذا الدليل متوفر ايضا كمادة صوتية مسجلة وباللغات التالية. 

إصدار 2018

قم بإعداد خطة الكوارث 

قم بإعداد خطة مع أفراد عائلتك تحدد ماذا يجب فعله وكيف يمكن ألفراد العائلة العثور على 
بعضهم البعض، وكيفية  التواصل فيما بينهم إذا ضرب اإلعصار. استخدم نيويورك المستعدة: خطة 

 Ready  أو استخدام تطبيق الجوال ، NYC.gov/myemergencyplan  الطوارئ الخاصة بي  على
NYC ، المتاح للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. 

اعرف منطقتك

تم تقسيم مناطق المدينة المعرضة للعاصفة والفيضانات إلى ستة مناطق لإلخالء
(من 1 إلى 6) على أساس مدى تأثير قوة العواصف والفيضانات عليها. قد تصدر المدينة أوامر 

للسكان باإلخالء بناًء على مسار اإلعصار وقوة العاصفة المتوقعة.

استخدم موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311  (خدمة المكالمات المرئية أو لذوي اإلعاقة 9675-639-212، أو الهاتف النصي 

لضعاف السمع: 4115-504-212  )، أو مراجعة خريطة هذا الكتيب لمعرفة ما إذا كان عنوانك موجوًدا 
في منطقة إخالء إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، عليك أن تخطط للمكان الذي ستذهب إليه في 

حالة صدور أمر إخالء لمنطقتك.  

احصل على التأمين المناسب

سواء أكنت تستأجر منزلك أو تملكه، ال تغطي البوالص األساسية الفيضانات والضرر الناتج عن 
الرياح. سوف تحتاج إلى شراء بوليصة منفصلة لحماية منزلك في حالة الفيضانات. يرجى زيارة 

موقع البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضان (National Flood Insurance Program) على 
www.floodsmart.gov، لمزيد من المعلومات.

لألشخاص ذوي اإلعاقة، واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية

إذا كنت تعتمد على الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل معدات  استدامة الحياة، استعد لإلخالء. قد 
تفقد الطاقة الكهربائية بعد اإلعصار. تأكد من شركة  الكهرباء عما إذا كانت معداتك الطبية تؤهلك 

للتسجيل كعميل لمعدات استدامة الحياة.

قم بتخصيص المزيد من الوقت وخذ في عين االعتبار حاجتك إلى التنقل، واحتياجاتك الغذائية، و 
الطبية الخاصة مثل (األوكسجين، بطاريات إضافية/أجهزة شحن، النظارات، الوصفات الطبية و 

األدوية إلخ.). أحضر كل األدوية معك، واكتب معلومات االتصال بمقدمي الخدمات الصحية.

اشترك بخدمة  ابلغ مدينة نيويورك  Notify NYC  لتستلم إخطارات الطوارئ و المستجدات
عن طريق البريد اإللكتروني، الهاتف، الرسائل النصية القصيرة أو تويتر. تتوفر الرسائل أيضا بلغة 

 ، NYC.gov/notifynyc  احصل على تطبيق الجوال المجاني، أو  قم بزيارة .( ASL) اإلشارة األمريكية
أو اتصل بالرقم 311  ، أو قم بمتابعة  NotifyNYC @ على  Twitter . أحرص على مراجعة  

NYC.gov/emergencymanagement  للحصول على معلومات محدثة. 

أجمع المؤن الالزمةإذا   كانت العاصفة تقترب
اتخذ الخطوات التالية لالستعداد:

■ قم بإدخال األشياء الخفيفة غير المثبتة، مثل أثاث الحديقة وعلب القمامة.  

■  قم بتثبيت األشياء التي ال ينبغي إدخالها إلى المنزل كونها غير آمنة، مثل الشوايات بالغاز أو 
اسطوانات البروبين.  

■ قم بإغالق النوافذ واألبواب الخارجية بإحكام.  

■  انقل األشياء الثمينة من الطابق األسفل إلى األدوار العليا. (تكون الطوابق السفلية      
عرضة للفيضان.  

■ اشحن بطاريات هاتفك الخلوى.  

■ امأل سيارتك ومولدك بالوقود.  

■ إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، فكر في نقل مركبتك إلى أرض مرتفعة.  

■  شغل ثالجتك والمبرد على وضع أكثر تبريًدا. إذا  انقطعت الكهرباء،  ستظل األشياء التي بحاجة 
إلي التبريد باردة لمدة أطول.  

■  قم بتعبئة حوض االستحمام بالمياه مع عبوات المياه الكبيرة ألن المياه قد تنقطع في حالة 
انقطاع الكهرباء.  

■ قم بإعادة تعبئة األدوية التي تحتاجها.  

تفقد األصدقاء واألقارب والجيران، خاصة كبار السن وذوي اإلعاقة أو ذوي احتياجات الوصول أو 
االحتياجات الوظيفية أو من يعانون من ظروف صحية سيئة. ساعدهم على التحضير واإلخالء إذا 

لزم األمر. لمزيد من المعلومات عن كيفية حماية ممتلكاتك،  استخدم نيويورك المستعدة: 
.NYC.gov/readyny دليل تقليل مخاطرك على :" Ready New York "

اعرف منطقتك

قم بزيارة  موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311   (خدمة المكالمات المرئية لذوي اإلعاقة 9675-639-212  ، أو الهاتف النصي لضعاف 

السمع: 4115-504-212  ) لمعرفة منطقة اإلخالء من هبوب األعاصير التي تعيش فيها. 

NYC.gov/knowyourzone

إذا   لم تؤمر باإلخالء

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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يمكن أن تتسبب العواصف 
في خسائر فادحة ودمار هائل 

بمدينة نيويورك.

ضع خطة قبل وصول العاصفة 
لمساعدتك في إبقاء أسرتك 

ومنزلك بأمان. تابع القراءة 
لمعرفة   كيفية االستعداد. 

نيويورك المستعدة

األعاصير
و 

مدينة نيويورك

معلومات أساسية عن األعاصير

الموارد 

ما لم يتم تبليغك بخالف ذلك، اتصل بالرقم  311 
 (خدمة ترحيل الفيديو 9675-639-212  ، أو الهاتف 

النصي لضعاف السمع:4115-504-212  ) أو استخدم 
الموقع  NYC.gov   لالتصال بوكاالت المدينة.

إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك
 NYC.gov/emergencymanagement

اعرف منطقتك
NYC.gov/knowyourzone

 Notify NYC خدمة ابلغ مدينة نيويورك
االشتراك في إخطارات الطوارئ من خالل   

الحصول على تطبيق الجوال المجاني،   أو زيارة 
NYC.gov/notifynyc ، أو االتصال بالرقم 311  ،  

Twitter على @NotifyNYC أو متابعة
مكتب عمدة نيويورك لألشخاص    

ذوي اإلعاقة  
NYC.gov/mopd

مكتب إدارة الطوارئ 
Twitter و  Facebook  على

www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

   @nycoem

   Facebook  مدينة نيويورك على
Twitter وعلى 

www.facebook.com/nycgov
@nycgov

البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات 
National Flood Insurance Program 

www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

المركز الوطني لألعاصير/
مركز التنبؤات االستوائية

www.nhc.noaa.gov 

هيئة األرصاد الجوية الوطنية
  www.weather.gov

Con Edison
 ،  (800-752-6633) ، 1-800-75-CONED

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(800-642-2308
www.coned.com

 PSEG Long Island
 ،1-800-490-0025

(الهاتف النصي لضعاف السمع :
(631-755-6660 

www.psegliny.com

National Grid
4050-643-718 ، (الهاتف النصي 
لضعاف السمع: 718-237-2857  )  

www.nationalgridus.com

أصناف العواصف

يتم تصنيف العواصف في خمس فئات (من 1 إلى 5) حسب سرعة الرياح المستمرة لإلعصار. 
وكلما ازدادت سرعة الرياح وقوتها في العاصفة،  ارتفع رقم الفئة.

كن مستعًدا  إذا   كان اإلخالء ضرورًيا
إذا كان لديك حيوانات أليفة أو   

حيوانات خادمة

تأكد من أن خطتك لمواجهة الكوارث تتضمن 
كيف ستتعامل مع حيواناتك األليفة أو 

حيواناتك الخادمة في حالة وجوب مغادرة 
المنزل.

إذا لم تتمكن من إيواء الحيوان األليف أو 
الحيوان الخادم في مأوى للحيوانات أو مع 

األصدقاء أو األقارب خارج منطقة اإلخالء، فمن 
المسموح بوجود الحيوانات األليفة والحيوانات 

الخادمة في جميع مراكز اإلخالء بالمدينة. 
تأكد من توفير  المواد الالزمة للعناية بحيوانك 

األليف أو حيوانك الخادم، بما في ذلك، الغذاء 
والمقاود والحامل واألدوية. استخدم نيويورك 

المستعدة  " Ready New York ": خطة طوارئ 
  NYC.gov/readyny  حيواني األليف على 

لوضع خطة لحيوانك األليف أو الحيوان الخادم.   

إذا كنت تعيش في طابق سفلي

قد يواجه سكان الشقق األرضية مخاطر إضافية 
ناتجة عن األعاصير حتى إذا كانوا يعيشون خارج 

حدود منطقة اإلخالء. قد تتعرض مناطق عديدة 
بالمدينة إلى فيضانات األمطار. إذا كنت تعيش 
في شقة بالطابق األرضي، كن مستعًدا للجوء 

إلى مأوى فوق سطح األرض. 

إذا كنت تعيش في أحد المباني الشاهقة

إذا كنت تعيش في أحد المباني  الشاهقة، 
خاصة في الطابق العاشر أو أعلى من ذلك، 
ابق بعيًدا عن النوافذ لتجنب األذى في حالة 

تعرضها للكسر أو التحطيم. ويفضل االنتقال 
إلى طابق سفلي. تعرف جيدا على خطة اإلخالء 

في مبناك.

قم باإلخالء مبكرًا إذا كنت تعتمد على المصاعد 
في الخروج من المبنى. قد تتعطل المصاعد 

أو قد ال تكون متاحة على اإلطالق في بعض 
األحيان. 

إذا أصدرت المدينة أمرًا باإلخالء 
لمنطقتكم، قم باإلخالء وفًقا للتوجيهات

سوف ترسل المدينة تعليمات محددة عبر 
وسائل اإلعالم المحلية حول المناطق التي 

يجب إخالئها في المدينة. إذا صدر أمر باإلخالء 
اإللزامي، قم بذلك طبقا للتوجيهات. استخدام 

وسائل النقل العام إن أمكن ذلك، مع األخذ في 
االعتبار أن وسائل النقل العام قد تغلق بساعات 

قبل العاصفة. للحصول على معلومات عن 
كيفية اإلخالء، بما في ذلك خيارات وسائل 

النقل المتاحة، الرجاء االتصال على الرقم 311  
(9675-639-212 لخدمة المكالمات المرئية 

لذوي اإلعاقة، أو الهاتف النصي لضعاف 
السمع: 212-504-4115).    

اعرف أين ستذهب

تنصح المدينة بشدة الذين يتم إخالؤهم 
 االقامة مع اصدقائهم أو أفراد عائلتهم ممن 

يعيشون خارج حدود منطقة اإلخالء. وبالنسبة 
للذين ليس لهم مأوى آخر، فسوف توفر 

المدينة مراكز إخالء في  المدن الخمس.

إذا كنت تتجه إلى أحد مراكز اإلخالء، قم بإعداد 
حقيبة خفيفة، وأحضر معك:

 ( Go Bag ) حقيبة التحرك ■

■ حقيبة نوم أو فراش للنوم

■ ما يكفي ألسبوٍع على األقل من األدوية 

(إذا أمكن) واللوازم الطبية والمعدات 
الطبية التي تستخدمها بانتظام  

■ أدوات النظافة

تشمل مراكز اإلخالء التي توفرها المدينة 
مرافق متيسرة وأماكن إقامة لذوي االعاقة 
واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية. 
لمزيد من المعلومات عن  الميزات المتوفرة 
لذوي االحتياجات الخاصة في مرفق معين، 
راجع الباحث عن منطقة إخالء اإلعصار على 

الموقع NYC.gov/knowyourzone أو من 
خالل اإلتصال بالرقم311  . سيتم قبول  جميع 

األشخاص الذين يتم إخالؤهم، ولن ُيسال 
األشخاص الذين يتم إخالؤهم عن وضع الهجرة 

الخاص بهم في أٍي من مراكز اإلخالء بمدينة 
نيويورك.  

مصطلحات عليك معرفتها

موسم األعاصير   
موسم األعاصير  من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 

(تاريخيًا، تكون أكبر احتماالت حدوث األعاصير 
في مدينة نيويورك من أغسطس إلى أكتوبر.)    

الزوابع االستوائية
نظام طقس منخفض الضغط يتناوب بشكل 
منتظم من السحب والعواصف الرعدية وينشأ 

في المناطق االستوائية.  

العاصفة االستوائية
 هي زوبعة استوائية تصاحبها رياح مستمرة 

تبلغ سرعتها 39-73 ميل/الساعة. 

اإلعصار
 هو زوبعة استوائية تصاحبها رياح 

مستمرة تبلغ سرعتها 74 ميل/ساعة أو أكثر. 

مراقبة  اإلعصار 
هو بيان بإمكانية حدوث اإلعصار داخل منطقة 
محددة. يتم إصدار بيانات  مراقبة اإلعصار قبل 

48 ساعة من الوقت الذي ُيتنبأ فيه بوصول 
رياح بقوة العواصف االستوائية. 

تحذير من اإلعصار   
بيان بتوقع وقوع إعصار في منطقة محددة. 
يتم إصدار اإلنذار قبل 36 ساعة من الوقت 
الذي ُيتنبأ فيه بوصول رياح بقوة العواصف 
االستوائية، ويمكن أن يظل سارًيا في حالة 

استمرار ارتفاع مستوى المياه واألمواج على 
نحٍو خطير.

اطلع على المخاطر

عرام العواصف
يعد عرام العواصف مسؤوًال عن العدد األكبر من 
الوفيات الناتجة عن األعاصير، وهو عبارة عن قبة 
من مياه المحيط تقوم الرياح المصاحبة لإلعصار 
بدفعها باتجاه الشاطئ. يمكن أن تدفع األعاصير 

الكبيرة أكثر من 30 قدمًا من عرام العواصف (وهو 
ارتفاع مبنى من ثالثة طوابق) في بعض مناطق 

مدينة نيويورك، ويمكن لعرام العواصف أن يصل 
إلى بضعة أميال داخل األراضي. قد يشكل عرام 
العواصف وقوة األمواج خطرًا على حياة البشر، 
وقد ويدمر المبانى، ويؤدي إلى تآكل الشواطئ 

والكثبان الرملية، ويدمر الطرق  والجسور.  

الرياح
يمكن لألعاصير التي تصاحبها رياح مستمرة 

بسرعة 74 ميل/الساعة أو أكثر أن تدمر المباني 
أو تسقط األشجار أو تحول األشياء غير المثبتة 

إلى مقذوفات مميتة.  

األمطار
يمكن أن تتسبب األمطار الغزيرة الناتجة عن 
األعاصير في حدوث فيضان مفاجئ. تكون 

المناطق المنخفضة والمناطق التي تعاني من 
ضعف في تصريف المياه أكثر عرضة للفيضانات.

جهز حزمة تتضمن مستلزمات الطوارئ

قد تحتاج إلى االحتماء داخل المبنى (البقاء في المنزل) أثناء  وبعد اإلعصار. احتفظ بمؤن كافية في 
منزلك  تكفي حتى سبعة أيام. باإلضافة إلي ذلك، قد تنقطع الخدمات األساسية مثل الكهرباء 

والمياه والمواصالت العامة والهواتف لعدة أيام أو أكثر من ذلك. تأكد من أن لديك ما يكفي من 
المؤن اإلضافية تحسبًا النقطاع الخدمات.

استخدم االقتراحات أدناه  لشطب األشياء من القائمة بعد تجهيزها. 

■ جالون واحد من ماء الشرب لكل فرد يومًيا

■ أطعمة معلبة جاهزة لألكل وغير عرضة للتلف وفاتحة علب يدوية

■ صندوق اإلسعافات األولية

■ األدوية، بما في ذلك قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات

■ مصباح يدوي أو مصباح يعمل بطاقة البطارية وجهاز راديو ذو موجات AM/FM يعمل بالبطارية 

وبطاريات إضافية أو أجهزة راديو يمكن إدارتها يدويا دون بطاريات

■ عصي متوهجة

■ صافرة أو جرس

■ معدات طبية احتياطية، إن كان ذلك ممكنًا، (مثل، األكسجين، واألدوية، وبطارية دراجة الرجل، 

واألدوات المساعدة في السمع، واألدوات المساعدة في التنقل، ونظارات، وأقنعة وجه، 
وقفازات)  

■ أنماط األجهزة الطبية وأرقام تسلسلها (مثل جهاز تنظيم ضربات القلب) وتعليمات االستخدام

■ أشياء أخرى: 

قم  بتجهيز حقيبة للتحرك

ينبغي أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة حقيبة للتحرك ( Go Bag ) —  تحتوي على مجموعة من 
األشياء التي يحتاج إليها الفرد خالل اإلخالء، توضع في حقيبة سهلة الحمل مثل حقيبة الظهر. 

يتم االستعانة بالمقترحات أدناه للتأكد من األشياء أثناء وضعها في حقيبة التحرك الخاصة بك. 
تم تخصيص مساحات فارغة لألشياء التي قد تضيفها إلى القائمة، بما في ذلك األجهزة الطبية 

والطعام المناسب الحتياجاتك الغذائية. 

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

■ احتفظ  بنسخ  من مستنداتك الهامة في حافظة مضادة للماء وحاوية يمكن نقلها (مثل، 

بطاقات التأمين، وبطاقات Medicare/Medicaid، وبطاقات الهوية ذات الصور، ما يدل على 
عنوانك، وشهادات الميالد والزواج، ونسخ من بطاقات االئتمان والصراف اآللي)

■ مصباح يدوي وجهاز راديو ذو موجات  AM/FM  يعمل يدويا أو بالبطارية، وبطاريات احتياطية

■ قائمة باألدوية التي تتناولها، وأسباب تناولها والجرعات

■ معلومات االتصال الخاصة بأسرتك وأعضاء شبكة الدعم الخاصة بك

■ أموال نقدية، من فئات صغيرة

■ مفكرة وقلم

■ ادوات طبية احتياطية (مثل النظارات والبطاريات) وأجهزة الشحن

■ حزمة إصالح اطارات السيارات و/أو جهاز هواء لتعبئة اإلطارات إلصالح إطارات كرسي 

المقعدين أو إطارات الدراجات  

■ أسماء األطباء وأرقام هواتفهم

■ صندوق اإلسعافات األولية

■ أدوات النظافة

■ مواد العناية باألطفال والعناية بالحيوانات وغيرها من المواد الخاصة

■ المؤن الخاصة بحيوانات الخدمة أو الحيوانات األليفة (مثل الطعام ومياه إضافية ووعاء  

للتغذية ومقود وأدوات تنظيف وسجالت التطعيم واألدوية)   

■ شاحن متنقل للهاتف المحمول

■األشياء الشخصية األخرى: 

كن  مستعدا النقطاع الكهرباء

تأكد من أن جميع العناصر  الموصي بها 
موجودة في حزمة مستلزمات الطوارئ الخاصة 

بك تحسبًا النقطاع الكهرباء أو الخدمات 
األساسية األخرى. 

فكر  باإلخالء إذا كان لديك تخوف من تأثير 
انقطاع الكهرباء أو الخدمات األساسية أو 

المواصالت العامة عليك. 

االحتماء داخل المبنى 

إذا لم تكن بحاجة إلى اإلخالء،   قم باالحتماء 
داخل المبنى واستخدم حزمة مستلزمات 

الطوارئ الخاصة بك. وابق   بعيًدا عن النوافذ 
لتجب األذى في حالة تعرضها للكسر أو 

التحطيم، وابق بداخل المبنى لتجنب مخاطر 
اإلعصار. 

هذا الدليل متوفر ايضا كمادة صوتية مسجلة وباللغات التالية. 

إصدار 2018

قم بإعداد خطة الكوارث 

قم بإعداد خطة مع أفراد عائلتك تحدد ماذا يجب فعله وكيف يمكن ألفراد العائلة العثور على 
بعضهم البعض، وكيفية  التواصل فيما بينهم إذا ضرب اإلعصار. استخدم نيويورك المستعدة: خطة 

 Ready  أو استخدام تطبيق الجوال ، NYC.gov/myemergencyplan  الطوارئ الخاصة بي  على
NYC ، المتاح للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. 

اعرف منطقتك

تم تقسيم مناطق المدينة المعرضة للعاصفة والفيضانات إلى ستة مناطق لإلخالء
(من 1 إلى 6) على أساس مدى تأثير قوة العواصف والفيضانات عليها. قد تصدر المدينة أوامر 

للسكان باإلخالء بناًء على مسار اإلعصار وقوة العاصفة المتوقعة.

استخدم موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311  (خدمة المكالمات المرئية أو لذوي اإلعاقة 9675-639-212، أو الهاتف النصي 

لضعاف السمع: 4115-504-212  )، أو مراجعة خريطة هذا الكتيب لمعرفة ما إذا كان عنوانك موجوًدا 
في منطقة إخالء إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، عليك أن تخطط للمكان الذي ستذهب إليه في 

حالة صدور أمر إخالء لمنطقتك.  

احصل على التأمين المناسب

سواء أكنت تستأجر منزلك أو تملكه، ال تغطي البوالص األساسية الفيضانات والضرر الناتج عن 
الرياح. سوف تحتاج إلى شراء بوليصة منفصلة لحماية منزلك في حالة الفيضانات. يرجى زيارة 

موقع البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضان (National Flood Insurance Program) على 
www.floodsmart.gov، لمزيد من المعلومات.

لألشخاص ذوي اإلعاقة، واحتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية

إذا كنت تعتمد على الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل معدات  استدامة الحياة، استعد لإلخالء. قد 
تفقد الطاقة الكهربائية بعد اإلعصار. تأكد من شركة  الكهرباء عما إذا كانت معداتك الطبية تؤهلك 

للتسجيل كعميل لمعدات استدامة الحياة.

قم بتخصيص المزيد من الوقت وخذ في عين االعتبار حاجتك إلى التنقل، واحتياجاتك الغذائية، و 
الطبية الخاصة مثل (األوكسجين، بطاريات إضافية/أجهزة شحن، النظارات، الوصفات الطبية و 

األدوية إلخ.). أحضر كل األدوية معك، واكتب معلومات االتصال بمقدمي الخدمات الصحية.

اشترك بخدمة  ابلغ مدينة نيويورك  Notify NYC  لتستلم إخطارات الطوارئ و المستجدات
عن طريق البريد اإللكتروني، الهاتف، الرسائل النصية القصيرة أو تويتر. تتوفر الرسائل أيضا بلغة 

 ، NYC.gov/notifynyc  احصل على تطبيق الجوال المجاني، أو  قم بزيارة .( ASL) اإلشارة األمريكية
أو اتصل بالرقم 311  ، أو قم بمتابعة  NotifyNYC @ على  Twitter . أحرص على مراجعة  

NYC.gov/emergencymanagement  للحصول على معلومات محدثة. 

إذا   كانت العاصفة تقترب أجمع المؤن الالزمة
اتخذ الخطوات التالية لالستعداد:

■ قم بإدخال األشياء الخفيفة غير المثبتة، مثل أثاث الحديقة وعلب القمامة.  

■  قم بتثبيت األشياء التي ال ينبغي إدخالها إلى المنزل كونها غير آمنة، مثل الشوايات بالغاز أو 
اسطوانات البروبين.  

■ قم بإغالق النوافذ واألبواب الخارجية بإحكام.  

■  انقل األشياء الثمينة من الطابق األسفل إلى األدوار العليا. (تكون الطوابق السفلية      
عرضة للفيضان.  

■ اشحن بطاريات هاتفك الخلوى.  

■ امأل سيارتك ومولدك بالوقود.  

■ إذا كنت تعيش في منطقة إخالء، فكر في نقل مركبتك إلى أرض مرتفعة.  

■  شغل ثالجتك والمبرد على وضع أكثر تبريًدا. إذا  انقطعت الكهرباء،  ستظل األشياء التي بحاجة 
إلي التبريد باردة لمدة أطول.  

■  قم بتعبئة حوض االستحمام بالمياه مع عبوات المياه الكبيرة ألن المياه قد تنقطع في حالة 
انقطاع الكهرباء.  

■ قم بإعادة تعبئة األدوية التي تحتاجها.  

تفقد األصدقاء واألقارب والجيران، خاصة كبار السن وذوي اإلعاقة أو ذوي احتياجات الوصول أو 
االحتياجات الوظيفية أو من يعانون من ظروف صحية سيئة. ساعدهم على التحضير واإلخالء إذا 

لزم األمر. لمزيد من المعلومات عن كيفية حماية ممتلكاتك،  استخدم نيويورك المستعدة: 
.NYC.gov/readyny دليل تقليل مخاطرك على :" Ready New York "

اعرف منطقتك

قم بزيارة  موقع الباحث عن مناطق هبوب األعاصير على العنوان  NYC.gov/knowyourzone  أو 
اتصل برقم 311   (خدمة المكالمات المرئية لذوي اإلعاقة 9675-639-212  ، أو الهاتف النصي لضعاف 

السمع: 4115-504-212  ) لمعرفة منطقة اإلخالء من هبوب األعاصير التي تعيش فيها. 

NYC.gov/knowyourzone

إذا   لم تؤمر باإلخالء

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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