
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قسم فرجینیا إلدارة 
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 األعاصیر حول
األعاصیر ھي العواصف االستوائیة الشديدة، ومنظومات العواصف الضخمة، التي تتشكل فوق المیاه المفتوحة 

في جنوب المحیط األطلسي والبحر الكاريبي وخلیج المكسیك وشرق المحیط الھادئ. في كل عام، تواجه 
غزيرة والرياح القوية والتیارات العديد من المجتمعات الساحلیة تھديدات من األعاصیر بما في ذلك األمطار ال

الساحبة والفیضانات وعرامات العواصف الساحلیة من جراء العواصف االستوائیة واألعاصیر. قد يولّد اإلعصار 
زوبعات. تسبب األمطار الغزيرة المزيد من الضرر من خالل التسبب في الفیضانات واالنھیارات األرضیة، التي ال 

فحسب، بل قد تؤثر على المجتمعات المحلیة على بعد أمیال عديدة من الداخل. تھدد المجتمعات الساحلیة 
نوفمبر، مع حدوث الذروة بین منتصف أغسطس  30يونیو إلى  1يمتد موسم األعاصیر األطلسیة من 

 وأواخر أكتوبر.

 األعاصیر لفئة سیمبسون-سافیر ریاح مقیاس

ابحث عن ھذه الرموز في جمیع أنحاء ھذا 
ألخذھا بعین  COVID-19الدلیل العتبارات 

االعتبار أثناء االستعدادات واإلخالء من 
 اإلعصار.
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 عرامعاصفة

عرام العاصفة ھو ارتفاع غیر طبیعي وخطیر للمیاه تدفعھا على الشاطئ الرياح 
القويةالمتأتیة من اإلعصار أو العاصفة االستوائیة. يمكن لعرام العاصفة أن يزيد المد العادي 

على طول الساحل،  الساحل.قدًما أو أكثر وھو السبب الرئیسي في طلب إخالء  15بمقدار 
غالبًا ما يكون عرام العاصفة أكثر تھديًدا للحیاة والممتلكات من اإلعصار. في الماضي، نتج 

عدد كبیر من القتلى من جراء ارتفاع المحیط المرتبط بالعديد من األعاصیر الكبیرة التي 
والدمار الذي يمكن  ) ھو مثال رئیسي على األضرار2005وصلت إلى الیابسة. إعصار كاترينا (

شخص حیاتھم خالل إعصار كاترينا،  1500أن ينجم عن عرام العاصفة. فقد ما ال يقل عن 
 ووقع العديد من ھذه الوفیات بشكل مباشر أو غیر مباشر نتیجة لعرام العاصفة.
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ابحث عن ھذه الرموز في جمیع أنحاء ھذا الدلیل 
COVID-19العتبارات  ألخذھا بعین االعتبار أثناء  
 االستعدادات واإلخالء من اإلعصار.

زیارة م  www.vaemergency.gov/hurricanes   للحصول
على نسخة إلكترونیة من ھذا الدلیل ، باإلضافة إلى نسخة بالنص 

 البسیط لألشخاص المكفوفین أو ضعاف البصر.
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 العاصفة مد. مقارنة العاصفة عرام

ارتفاع غیر طبیعي للمیاه الناتج عن العاصفة ويتم التعبیر عنه من حیث االرتفاع فوق عرام العاصفة ھو 
مستويات المد المتوقعة. ال ينبغي الخلط بین عرام العاصفة ومّد العاصفة، فاألخیر يعرّف بأنه ارتفاع 

ي مستوى مستوى المیاه بسبب الجمع بین عرام العاصفة والمد الفلكي. يمكن أن يؤدي ھذا االرتفاع ف
المیاه إلى فیضانات شديدة في المناطق الساحلیة، خاصة عندما يتزامن عرام العاصفة مع المد العالي، 

 قدًما أو أكثر في بعض الحاالت. 20مما قد يؤدي إلى وصول مد العواصف إلى 

 الخطیرة األمواج الساحبة، التیارات
التیارات الساحبة ھي قنوات ضیقة وقوية من المیاه سريعة الحركة السائدة على طول الساحل 

الشرقي. تتشكل التیارات الساحبة عندما تنتشر األمواج على طول الشاطئ، مما يتسبب في انحباس
اد رملي مرتفع أو میزة أخرى تحت الماء. تنحسر المیاه في قناة ضیقة شبیھة المیاه بین الشاطئ وامتد

بالنھر تتحرك بعیًدا عن الشاطئ بسرعة عالیة. تتحرك التیارات الساحبة بسرعة تصل إلى ثمانیة أقدام
 في الثانیة، أي أسرع من السباح األولمبي.

غالبًا ما يحاول السباحون المذعورون مواجھة التیار الساحب عن طريق السباحة مباشرة إلى الشاطئ 
مما يعرضھم لخطر الغرق بسبب اإلرھاق. إذا جرفك التیار الساحب، فال تقاومه! علیك السباحة  -

 نحو الیابسة بزاوية.بالتوازي مع الشاطئ والتوجه 

 الداخلیة والفیضانات األمطار ھطول
ال ترتبط األمطار الغزيرة بشكل مباشر بسرعة الرياح في اإلعصار. غالبًا ما تتأتى أكبر كمیات األمطار من العواصف 

تشكل الفیضانات الداخلیة تھديًدا رئیسیًا الضعیفة التي تنجرف ببطء أو تتوقف فوق منطقة ما. يمكن أن 
لمجتمعات على بعد مئات األمیال من الساحل حیث تھطل األمطار الغزيرة من ھذه الكتل الھوائیة االستوائیة 

 الضخمة. الفیضانات الداخلیة مسؤولة عن أكثر من نصف الوفیات المرتبطة باألعاصیر.
تعرّف بأنھا ارتفاع سريع في مستويات المیاه، بسرعة بسبب األمطار يمكن أن تحدث الفیضانات المفاجئة، التي 

الغزيرة. يمكن أن تستمر الفیضانات في األنھار والجداول على المدى الطويل لعدة أيام بعد العاصفة. عند االقتراب 
 " ُعد أدراجك، ال تغرقمن الماء على أحد الطرق، تذكر دائًما "

 الرياح المدّمرة
میال في الساعة أو أكثر، يمكن أن تدمر المباني والمنازل  74الرياح اإلعصارية، بسرعة  

المتنقلة. الحطام، مثل الالفتات ومواد جوانب المنازل وأسقفتھا، كما األشیاء الصغیرة التي 
ن قوة ُتركت في الخارج تصبح بمثابة صواريخ خالل األعاصیر. يمكن أن تبقى قوة الرياح أكبر م

 اإلعصار حتى ولو كانت تھب في داخل البالد.

الزوبعات 
يمكن أيًضا لألعاصیر والعواصف االستوائیة أن تنتج زوبعات. غالبًا ما تحدث ھذه الزوبعات في 
العواصف الرعدية التي تكون مضمنة في شرائط األمطار بعیًدا عن مركز اإلعصار؛ ومع ذلك، 

 جدار عین اإلعصار.يمكن أن تحدث أيًضا بالقرب من 

 ھل تعلم؟
 40، أنتج إعصار إيفان 2004في عام 

 زوبعة في يوم واحد عبر الكومنولث.

منفذ منفذ

منفذ منفذ

إمتداد تیار ساحب CCuإمتداد

 ار"كامیل"اإلعص
 1969من العام  20و 19أغسطس 

بوصة من األمطار في مقاطعة نیلسون  27تساقط  
حالة وفاة  153في ثماني ساعات، مما أدى إلى 

 بسبب الفیضانات المفاجئة واالنھیارات الطینیة.

 
 "العاصفة االستوائیة "أغنس

 1972يونیو من العام  21
فیرفاكس. بوصة من األمطار في مقاطعة  16تساقط 

میل من  600في ذروة الفیضان، تم غمر أكثر من 
 الطرق السريعة عبر الوالية.

 
 اإلعصار "فران"

 1996من العام  6و 5سبتمبر 
بوصة من األمطار فوق  16إلى  8تساقط من 

الجبال ووادي شیناندواه؛ في ساعة واحدة 
 بوصة من األمطار. 3.5شھدت بعض المناطق 

 "إيزابل" العاصفة االستوائیة
 2003من العام  18سبتمبر 

بوصة من األمطار في شیراندو، فیرجینیا.  20تساقط 
منطقة في فرجینیا إلى مناطق  100تحوّلت أكثر من 

٪ من سكان 80شخًصا.  32منكوبة، وقتلت العاصفة 
 الوالية باتوا بدون كھرباء.

 اإلعصار "ماثیو"
 .2016من العام  9و 8أكتوبر  

من قدم من األمطار في المناطقتساقط أكثر 
الجنوبیة الشرقیة من والية فیرجینیا، أدى ھطول 
األمطار والفیضانات المدية المعتدلة إلى فیضانات 

 عمیل بدون كھرباء. 260،000شديدة وبات أكثر من 

 عرام العاصفة مقارنة. مد العاصفة 
عرام العاصفة ھو ارتفاع غیر طبیعي للمیاه الناتج عن العاصفة ویتم التعبیر عنھ من حیث االرتفاع فوق مستویات 

المیاه بسبب فاألخیر یعّرف بأنھ ارتفاع مستوى  المد المتوقعة. ال ینبغي الخلط بین عرام العاصفة ومّد العاصفة،
الجمع بین عرام العاصفة والمد الفلكي.  یمكن أن یؤدي ھذا االرتفاع في مستوى المیاه إلى فیضانات شدیدة في 

المناطق الساحلیة، خاصة عندما یتزامن عرام العاصفة مع المد العالي، مما قد یؤدي إلى وصول مد العواصف إلى 
قدًما أو أكثر في بعض الحاالت. 20

التیارات الساحبة، األمواج الخطیرة
الشرقي. التیارات الساحبة ھي قنوات ضیقة وقویة من المیاه سریعة الحركة السائدة على طول الساحل 

تتشكل التیارات الساحبة عندما تنتشر األمواج على طول الشاطئ، مما یتسبب في انحباس المیاه بین الشاطئ 
وامتداد رملي مرتفع أو میزة أخرى تحت الماء. تنحسر المیاه في قناة ضیقة شبیھة بالنھر تتحرك بعیًدا عن 

إلى ثمانیة أقدام في الثانیة، أي أسرع من الشاطئ بسرعة عالیة. تتحرك التیارات الساحبة بسرعة تصل 
 السباح األولمبي.

مما  -غالبًا ما یحاول السباحون المذعورون مواجھة التیار الساحب عن طریق السباحة مباشرة إلى الشاطئ 
ال تقاومھ! علیك السباحة بالتوازي مع یعرضھم لخطر الغرق بسبب اإلرھاق. إذا جرفك التیار الساحب، ف

توجھ نحو الیابسة بزاویة. الشاطئ وال  
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 المخاطر من التخفیف
يمكن أن يساعدك التخطیط واإلعداد قبل وقوع األعاصیر في التحكم بتأثیر الرياح 

وسالمة العاتیة ومیاه الفیضانات. اتبع الخطوات الموضحة أدناه للحفاظ على سالمتك 
عائلتك مع حماية منزلك وممتلكاتك. إذا كنت مستأجراً، فتحدث مع المالك أو مدير 

 الممتلكات حول الخطوات اإلضافیة التي يمكنك اتخاذھا.

 جّھز منزلك

 التأمین ضد الفیاضانات
يمكن أن ُتحدث بوصة واحدة فقط من الماء إذا ما تسرّبت إلى المنزل أو المكتب أضراًرا 
مكلفة جّدا، تقتضي استبدال الحوائط الجبس وألواح القاعدة وأغطیة األرضیات واألثاث. 
لذلك فشراء التأمین ضد الفیضانات ھو أفضل طريقة لحماية منزلك وعملك 

 تك من التكالیف المرتبطة بأضرار الفیضانات.والحفاظ على األمن المالي لعائل

تحدث إلى وكیل التأمین الخاص بك حول شراء تأمین 
الفیضانات وتذكّر : 

سّد جمیع النوافذ بواسطة ألواح  ○
 خشبیة، وأغلق جمیع درفات

العواصف. أمّن السقف واألبواب وبوابة 
 المرآب، وعززھا.

تة والخفیفة في وضع األغراض الفال ○
 داخل المنزل، مثل

أثاث الحديقة، سّالت المھمالت، الدراجات 
 وألعاب األطفال.

تثبیت باألرض األغراض التي قد  ○
تشكل خطًرا إذا ما ُأدخلت إلى 

المنزل (مثل شوايات الغاز 
 وقوارير البروبان).

تقلیم أو إزالة األشجار واألغصان  ○
الضعیفة التي قد تؤذي ھیكل 

 إذا ما سقطت.المنزل 

وثّق مسؤولیات وأدوار الموظف قبل  ○
 وقوع اإلعصار وراجعھا مع كل موظف.

إجراء تدريب للتأكد من فھم  ○
الموظفین ألدوارھم واختبار خطط 
الطوارئ الموضوعة. المتابعة من 

خالل تقرير ما بعد اإلجراء وجلسة 
 الستعراض الدروس المكتسبة.

لتأھب االتصال بالبائعین لفھم خطط ا ○
الخاصة بھم وكیف ستؤثر الكارثة 
 على سلسلة التوريد الخاصة بك.

إبعاد أجھزة الكمبیوتر وأنظمة تقنیة  ○
المعلومات األخرى عن النوافذ 

 واألبواب الكبیرة.

تأمین مزاريب ومواسیر تصريف میاه  ○
 األمطار

وإخالء أي مناطق مسدودة والتخلص من 
أي حطام لمنع الضرر الناجم عن المیاه في 

 ممتلكاتك. 

شراء مولد محمول أو تركیب مولد  ○
لالستخدام  كھربائي لكامل المنزل

 أثناء انقطاع التیار الكھربائي.

االحتفاظ بمصادر الطاقة البديلة، مثل  ○
المولدات المحمولة، بالخارج، على 

قدًما على األقل من المنزل،  20بعد 
 ومحمیة من الرطوبة.

توثیق حالة المنزل قبل العاصفة  ○
 ألغراض التأمین: بالصور والفیديو.

  جّھز مكان عملك
نقل األشیاء الثمینة وأنظمة  ○

تكنولوجیا المعلومات إلى المستوى 
األعلى من منشأتك أو إلى موقع 

 أكثر أمانًا إذا لزم األمر.

التأكد من حماية السجالت الحیوية:  ○
تخزين السجالت االحتیاطیة خارج 

الموقع، ووضع الوثائق القیمة ووسائط 
الرقمیة في صندوق مقاوم التخزين 

 للماء ، ومقاوم للحريق.

 تغطیة جمیع األبواب والنوافذ. ○

شراء بولیصة تأمین ضد  ○
الفیضانات لحماية استثماراتك 

 المالیة.

إتصل بمركز االتصال الخاص بالبرنامج الوطني  •
) على الرقم NFIPللتأمین ضد الفیضانات (

لطلب إحالة وكیل أو زيارة  888.379.9531
www.floodsmart.gov. 

يوًما قبل  30ھناك فترة انتظار مدتھا  •
سريان بولیصة التأمین ضد الفیضانات. فال 

 تؤّجل!
ال تغطي معظم وثائق التأمین على الممتلكات  •

خسائر الفیضانات، لذلك ستحتاج إلى شراء 
 بولیصة تأمین منفصلة ضد الفیضانات.

دوالًرا  112تبدأ األقساط السنوية للبولیصة من  •
سنويًا وتزيد وفًقا لمستوى مخاطر الفیضانات 

 ومقدار التغطیة المطلوبة.
سواء كنت تستأجر أو تمتلك مكان سكنك، فمن  •

 NFIPالجید شراء التأمین ضد الفیضانات. يوفر 
 تغطیة للمبنى (إذا كنت تمتلكه) 

أما إذا كنت مستأجًرا،  باإلضافة إلى تغطیة لمحتوياته.
 فتتوفر أيًضا تغطیة للمحتويات فقط.

على الرغم من أن التأمین ضد الفیضانات  •
لیس مطلوبًا فیدرالیًا في مناطق مخاطر 

الفیضانات المتوسطة إلى المنخفضة، إال أن 
بالمائة من جمیع مطالبات  25ما يقارب من 

 تحدث في ھذه المناطق. NFIPالفیضانات من 
٪ على األقل بحدوث 26تمال ھناك اح •

 فیضانًا أساسیًا خالل عمر الرھن العقاري.
استخدام نظام معلومات مخاطر الفیضانات لوالية  •

) على العنوان VFRISفرجینیا (
www.dcr.virginia.gov/vfris  لمعرفة مخاطر

 الفیضانات في ممتلكاتك.

http://www.floodsmart.gov/
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مل

 الطوارئ إمدادات
قد يستغرق وصول الخدمات والمساعدات الحكومیة إلیك وعائلتك عدة أيام أو أسابیع اعتماًدا 
على شدة العاصفة وموقعك الجغرافي. لذلك، تعد رزمة أدوات الطوارئ ضرورية إلعالة أسرتك 

بعد وقوع الكارثة.

استخدم قائمة التحقق ھذه إلنشاء رزمة مستلزمات الطوارئ الخاصة بك عن 
طريق إضافة بعض العناصر كل أسبوع أو شھر. العديد من منتجات االستعداد 

للطوارئ مؤھلة لعطلة نھاية األسبوع المعفاة من الضرائب في 
فیرجینیا التي تعقد سنويًا في أغسطس. استبدل األشیاء التي تفسد 

بسرعة بانتظام مثل الماء والطعام واألدوية والبطاريات، وتذكر األخذ بالحسبان 
كل االحتیاجات الفريدة لعائلتك أثناء تجمیع رزمتك. 

معّقم 
للیدين

 تقرير طبي
 تأمین صحي

 طعام + لوازم

ماء وأطعمة غیر قابلة  ○
أيام  3للتلف بما يكفي لـ 

 على األقل
لوازم الرضع مثل حلیب  ○

األطفال، الحفاضات، مناديل 
 األطفال، إلخ.

طعام الحیوانات األلیفة  ○
 ولوازمھا

للّوائح  8(أنظر الصفحة 
 الكاملة)

 االحتیاجات الطبیة

أدوية لمدة أسبوع واحد  ○
األقل ونسخ من  على

 الوصفات الطبیة
المعدات الطبیة  ○

والتكنولوجیا المساعدة 
 والبطاريات االحتیاطیة

 ثلج لتبريد األدوية ○

رزمة اإلسعافات األولیة ○
 ومرھم المضادات الحیوية

األدوية التي ال تستلزم ○
وصفة طبیة مثل مسكنات 

 األلم ومضادات الحموضة
النظارات الطبیة ○

والعدسات الالصقة 
 والمحلول

 كريم واقي شمس○
عالمات / أساور تنبیه ○

 طبیة
○ 
أدوات + عناصر ○

 السالمة
مصباح يدوي وبطاريات  ○

 إضافیة
أداة متعددة األغراض  ○

 وفتاحة
 طفاية حريق ○

عیدان كبريت في وعاء  ○
مفتاح أو  مقاوم للماء

كماشة (لتسكیر 
 المرافق)

األغطیة البالستیكیة  ○
والشريط الالصق )من أجل 

االحتماء في المكان 
نفسه( 

 صافرة (لإلشارة للمساعدة) ○
 قلم وورقة ○
لوازم طھي، أكواب  ○

ورقیة، أطباق ورقیة، 
 أواني بالستیكیة

راديو يعمل بالبطارية أو  ○
بذراع تدوير، وراديو الطقس 

الخاص باإلدارة الوطنیة 
للمحیطات والغالف 

الجوي )NOAA ( مع نغمة 
الھاتف الخلیوي  ○تنبیه  

والشاحن وبطارية 
قناع الغبار  احتیاطیة

(للمساعدة في 
 تصفیة الھواء الملوث)

 الخرائط المحلیة ○

معدات واقیة 
 + مالبس

أغطیة وجه قماشیة (لكل  ○
سنوات  2شخص بعمر 

 وما فوق) 
 مالبس دافئة وأحذية متینة ○
 البطانیات أو أكیاس النوم ○

 أموال الطوارئ

يجب أن تكون األموال  ○
النقدية للحاالت الطارئة 

قادرة على إعالة أسرتك 
لعدة أيام على األقل. 

المساعدة والموارد 

 الحكومیة تستغرق وقتا.
ال تعتمد على بطاقات  ○

االئتمان أو بطاقات السحب 
ألن الشبكات المھمة مثل 
اإلنترنت أو البنیة التحتیة 

الكھربائیة قد تضعف. تأكد من 
يكفي من المال  سحب ما

 قبل العاصفة.
خصّص أمواًال لإلخالء  ○

لتغطیة الوقود والسكن 
والوجبات باإلضافة إلى 

تكالیف إيواء الحیوانات األلیفة 
  إذا ُطلب منك اإلخالء.

 المستندات المھمة
قبل العاصفة أو اإلخالء، 

قم بجمع وتخزين 
المستندات المھمة في 

كیس أو حاوية تخزين 
مقاومة للماء. يوصى أيًضا 
بتخزين نسخة احتیاطیة 

محمیة بكلمة مرور 

لسجالتك على خدمة 
 سحابیة افتراضیة.

رخص السوق وجوازات  ○
 السفر

تسجیل المركبات  ○
 وإثبات التأمین

السجالت الطبیة  ○
 والتطعیمات

صائق بأسماء ل ○
 الوصفات الطبیة

 وثائق والدة ○
بطاقات التأمین  ○

 االجتماعي
 وثائق الزواج والوصیّات ○
إثبات اإلقامة (صك أو  ○

 عقد إيجار)
سجالت الضريبة  ○

 التجارية والشخصیة
سجالت الحساب  ○

أقالم 
 شمع

مب
 يّض

ج
مع



 المصرفي
جرد للمقتنیات (بالصورة  ○

 أو الفیديو)
 الخرائط المحلیة ○

 النظافة + الصرف الصحي
على النظافة الجیدة الحفاظ 

يمكن أن يوقف انتشار 
 البكتیريا واألمراض المعدية.

 صابون مضاد للبكتیريا ○
 معقم للیدين ○
 مناشف رطبة  ○
أكیاس القمامة  ○

وربطات البالستیكیة 
(للصرف الصحي 

 الشخصي)
 مناديل ورقیة ○
 ورق المرحاض ○
مطھرات األسطح ومناديل  ○

معقمة 
مبیّض والكحول الطبي  ○
 أسنان فرشاة ومعجون ○
 لوازم الدورة الشھرية ○
 مواد النظافة الشخصیة ○

الراحة + 
 األغراض الثمینة

قد تكون بعیًدا عن منزلك 
لفترة طويلة وقد تتلف 
ممتلكاتك. لذا، خذ أي 

أشیاء ال يمكن االستغناء 
عنھا أو قد توفر الراحة 

 لعائلتك، وخاصة لألطفال.
كتب أو ألعاب أو  ○

أحجیات الصور 
أنشطة المقطعة أو 

 أخرى لألطفال
 اللعب المحشوة المفضلة ○
 ألبومات الصور ○
األغراض الثمینة  ○

 والمجوھرات
األغراض الحسیة  ○

مثل الغزال 
المتململ، وسدادات 

 األذن ، إلخ.
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 الطوارئ اتصاالت
يجب أن تتضمن خطة اتصاالت الطوارئ الخاصة بك أجھزة شحن إضافیة للھواتف 

 AM / FMالخلوية باإلضافة إلى أدوات اتصال إضافیة: يوصى باستخدام راديو 
مع بطاريات إضافیة. NOAA Weatherوتنبیھات وتطبیقات الھاتف الذكي وراديو 

 ت األلیفةإحسب حساب الحیوانا
ال تقبل جمیع المالجئ والفنادق الحیوانات األلیفة.  خطط مسبًقا للبقاء مع 

األقارب أو األصدقاء أو في مواقع أخرى صديقة للحیوانات األلیفة في حالة 
 احتیاجك إلخالء منزلك.

 قائمة المراجعة الصديقة للحیوانات األلیفة
ة المزودة برقیقة بطاقات الھوية على األطواق والحیوانات األلیف ○
 أيام على األقل 3جالون ماء وغذاء ودواء كافیین لمدة  1.5 ○
دواء الحیوانات األلیفة وجدول األدوية لمقدمي الرعاية أو المأوى أو موظّفي  ○

 الرعاية بالحیوانات
 الوصف والصور الحالیة للحیوانات األلیفة ○
 سجالت التحصین والسجالت الطبیة ○
 التغذيةأطباق األكل وجدول  ○
 طوق ورباط وناقل لنقل الحیوانات األلیفة بأمان ○
 ألعاب الحیوانات األلیفة وأسرّتھا ○

 الحظ أن المالجئ يجب أن تسمح باستثناءات لسیاسات "ال حیوانات ألیفة"
أو "ال حیوانات" للسماح لألشخاص ذوي 
اإلعاقة برفقة حیوانات خدمتھم. حیوانات 
الخدمة لیست حیوانات ألیفة، وبالتالي ال 

مطبقة على الحیوانات األلیفة تخضع لقیود 
 أو الحیوانات األخرى.

 معلومات األسرة
اكتب أرقام الھواتف وعناوين البريد اإللكتروني 

لجمیع أفراد أسرتك وجھات االتصال األخرى بما 
في ذلك األقارب أو األصدقاء أو الجیران أو زمالء 
العمل. ستساعدك ھذه المعلومات في إعادة 

رين حتى إذا لم يكن جھازك االتصال باآلخ
 المحمول معك أو في حالة نفاد طاقة البطارية.

إذا كان لديك فرد من األسرة يعاني من الصمم أو 
ضعف السمع، أو لديه إعاقة في الكالم ويستخدم 

)، فقم (VRSخدمة توصیل الفیديو التقلیدية 
بتضمین معلومات حول كیفیة االتصال من خالل 

اتف أرضي أو جھاز محمول خدمات التوصیل على ھ
 أو كمبیوتر.

 المدینة خارج اتصال جھة
حدد شخًصا خارج مجتمعك أو واليتك يمكنه العمل 
كنقطة اتصال مركزية لمساعدة أسرتك على إعادة 

االتصال بك. في حالة وقوع كارثة، قد يكون من 
األسھل إجراء مكالمة ھاتفیة بعیدة المدى ألن 

أن تكون مغمورة أو  خطوط الھاتف المحلیة يمكن
 معطلة.

 الطفل ورعایة بالمدرسة الخاصة الطوارئ خطط
 والعمل الرعایة ومقدم

تأكد من اشتراك أفراد أسرتك الذين لديھم 
حسابات ھاتف وبريد إلكتروني للحصول على 
تنبیھات وتحذيرات من المدرسة ومكان العمل 

والوكاالت الحكومیة المحلیة، بما في ذلك: 
والدفاع المدني، وخدمات اإلسعاف، الشرطة، 

وإدارة الصحة العامة، واألشغال العامة، والمرافق 
 العامة، والنظام المدرسي، والمكتب المحلي

إلداراة الطوارئ. إن متابعة ھذه الوكاالت على 
وسائل التواصل االجتماعي سیوفر لك وسیلة 

إضافیة للوصول إلى المعلومات المفیدة 
د أيًضا تحديد خیارات بديلة واألساسیة. من الجی

 لمقدم الرعاية في حالة الطوارئ.

 مھمة أخرى ومعلومات أرقام
قم بتدوين أو تخزين أرقام الھاتف لخدمات الطوارئ، 

ومقدمي الخدمات والمرافق، ومقدمي الخدمات 
الطبیة، واألطباء البیطريین، وشركات التأمین، 

الحیوية  ومقدمي خدمات النقل البديلة والخدمات
 األخرى.

تأكد من االشتراك في نظام إعالم الطوارئ في 
منطقتك لتلقي تنبیھات حول حاالت الطوارئ 

المتعلقة بالطقس وغیرھا من حاالت الطوارئ. قد 
 تحتوي منطقتك

على سجل لالحتیاجات الخاصة لضمان تلبیة 
احتیاجات األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء الطوارئ. 

المحلیة للحصول على مزيد من اتصل بالسلطات 
 المعلومات.
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 " منطقتك إعرف"
"إعرف منطقتك" ھي مبادرة توعیة تنطبق على ما يقرب 

منطقة على طول ساحل  23ملیون مقیم في  1.25من 
فیرجینیا الساحلیة، وھي المنطقة األكثر تعرًضا لألعاصیر 

اصف االستوائیة األخرى. تم تطوير مناطق إخالء والعو
متدرجة بالتنسیق الوثیق مع مديري الطوارئ المحلیین في 

 جمیع أنحاء ھامبتون رودز، ونورثرن نك، ومیدل بینیسوال،
 وأيسترن شور بناًء على أحدث البیانات الھندسیة للمنطقة.

. وھي توفر Dإلى  Aيتم تعیین المناطق من 
بشأن ما إذا كان ينبغي علیھم للسكان الوضوح 

اإلخالء في حالة الطوارئ أو االحتماء في المنزل، 
بناًء على عنوان سكنھم الفعلي وطبیعة الحدث 

من المھم أن تتذكر أنه خالل إخالء الطارئ.  
المنطقة، تحتاج فقط إلى اإلخالء إلى منطقة 

(على سبیل المثال، إذا  أعلى لم يتم إخالؤھا.
ھي المنطقة الوحیدة  Aكانت المنطقة 

التي تم إخالؤھا، فسیتعین على السكان 
عندما ُيتوقع أن  )Bالذھاب فقط إلى المنطقة 

تھدد عاصفة خطیرة المناطق الساحلیة بوالية 
فرجینیا أو تؤثر علیھا، ستعمل وكاالت الطوارئ 

 في الواليات
والوكاالت المحلیة مع وسائل اإلعالم اإلخبارية المحلیة، 

باإلضافة إلى قنوات وسائل التواصل االجتماعي، التي ستبث 
 وتنشر بعد ذلك توجیھات اإلخالء للجمھور.

لمعرفة منطقة   www.KnowYourZoneVA.orgيرجى زيارة 
اإلخالء التابعة لك. يعرض الموقع خريطة مفصلة وتفاعلیة 

وان توضح كل منطقة إخالء. ضع في اعتبارك أن ومرمزة باألل
ويختلف عن السنوات  2020مخطط األلوان ھو جديد لعام 

السابقة. يمكن للمقیمین استخدام الخريطة الستعراض 
منطقتھم أو تكبیر حیھم وشارعھم السكني. يمكن 

 للمستخدمین إدخال عنوانھم الفعلي في
شريط البحث لعرض منطقة اإلخالء التابعة لھم 

يجب على السكان الذين لیس وتأكیدھا. 
لديھم اتصال باإلنترنت االتصال بمكتب إدارة 

 2.1.1الطوارئ المحلي أو االتصال على 
 .للحصول على المساعدة

منطقة إخالء يجب على األشخاص غیر المقیمین في 
محددة مسبًقا االستماع إلى أوامر اإلخالء المحلیة 
من وكاالت الطوارئ المحلیة وتلك الخاصة بالوالية 

 .لتحديد ما إذا كان سیتم إجالؤھم ومتى يتم ذلك

         مناطق اإلخالء:
ss 
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الطقس خدمة عن الصادر والتحذیر الترقّب بین لفرقا
 )NWS(  الوطنیة

 أفكار خاطئة حول الكوارث

 فكرة خاطئة: إن االستعداد لألعاصیر أمر مكلف ويستغرق وقًتا طويالً.
المحلیة االشتراك في التنبیھات والتحذيرات الواقع: 

مجاني. العديد من تطبیقات التأھب، بما في 
ذلك تطبیق الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

)FEMA.مجانیة أيًضا ،( 
 قد يحتوي منزلك أصًال على عناصر أدوات الطوارئ.الواقع: 
 يمكنك تجمیع أدوات الطوارئ الخاصة بك بمرور الوقت.الواقع: 
بما يكفي من المواد  يمكن أن يكون االحتفاظالواقع: 

الغذائیة لحاالت الطوارئ مفیًدا ألسرتك بغض 
 النظر عن التھديد.

 إعصار أواستوائیة لعاصفة لترقب
ترقبًا عندما يكون ھناك احتمال حدوث  NWSتصدر 

ساعة.  48عاصفة إستوائیة أو إعصار  في غضون 
أو  NOAA Weather Radio All Hazardsتابع راديو 

 الراديو المحلي أو التلفزيون أو مصادر األخبار األخرى
للحصول على مزيد من المعلومات. مراقبة التنبیھات، 
والتحقق من إمدادات الطوارئ الخاصة بك وجمع أي 

 عناصر قد تحتاج إلیھا إذا فقدت الطاقة.

بت عند الـخامسة الس
 بعد الظھر.

 اإلعصار   أو االستوائیة العاصفة من تحذیر
تحذيًرا عندما تتوقع حدوث عاصفة  NWSتصدر 

ساعة. أثناء  36استوائیة أو إعصار في غضون 
التحذير، أكمل االستعدادات الخاصة بالعواصف وغادر 

المنطقة المھددة فوًرا إذا طلب المسؤولون المحلیون 
 أو التابعون للوالية القیام بذلك.

 بعد الظھر. 2األحد 

 بعد الظھر. 2اإلثنین 

 .يجب أن يغطي تأمین أصحاب المنازل كل شيء إذا تأثرت بإعصارفكرة خاطئة
 قد ال يكون ھذا ھو الحال دائًما. تحقق الواقع: 

 من بولیصة التأمین الخاصة بك واستشر وكیل التأمین الخاص بك.
 ال يغطي التأمین القیاسي ألصحاب المنازل الفیضانات. :الواقع

فكرة خاطئة: فقط المستجیبون األوائل يحتاجون إلى معرفة ما يجب القیام به 
 أثناء الطوارئ.

الجمیع إلى معرفة ما يجب القیام به قبل يحتاج الواقع: 
 وأثناء وبعد اإلعصار لحماية أنفسھم وأحبائھم.

 قد ال يتمكن المستجیبون األوائل من الوصول إلیك على الفورالواقع: 
بعد أن يضرب اإلعصار. يجب على الجمیع معرفة ما يجب فعله للحفاظ على 

 سالمتھم.

 إلعصار إذا كان لدي رزمة طوارئ معبأة.فكرة خاطئة: أنا على استعداد 
 يتطلب االستعداد للطوارئ أكثر من مجرد رزمة مستلزمات.الواقع: 
إن امتالك خطة اتصاالت عائلیة، واالشتراك في التنبیھات الواقع: 

والتحذيرات، ومعرفة ما يجب القیام به وكیفیة اإلخالء كلھا 
 بنفس القدر من األھمیة.

 .من مشكلة إذا اجتزت بالسیارة بركة صغیرة من میاه الفیاضان فكرة خاطئة: ما
بوصة فقط من المیاه كفیلة بجرف سیارات الدفع الرباعي  الواقع: 

األصغر حجًما، و يمكن أن تطفو سیارات الدفع الرباعي كاملة الحجم 
 بوصة من الماء. 18على 

 دائًما.عمق الماء لیس واضًحا . ®عد أدراجك، ال تغرقالواقع: 
حتى كمیة صغیرة من الماء على الطريق قد تخفي أخطاًرا مثل الواقع: 

 طرقات على حافة االنھیار.

فكرة خاطئة بإمكاني أن أؤجل عملیة اإلخالء 

أتأكد من وجود إعصار من دون أي خطر، حتى 

 www.vaemergency.gov/hurricanes | 12 في منطقتي.

 اإلعصار "ماثیو"
عند  2016أكتوبر  8السبت 
مساًء بتوقیت  5الساعة 

 شرق الواليات المتحدة 
 43التقرير 

خدمة الطقس الوطنیة، المركز 
لألعاصیر  الوطني

 منطقة المسار المحتملة:

الیوم  3-1الیوم 
4-5

 المعلومات الحالیة
غربًا،  78.2شماًال  33.8موقع المركز 

میًال  75أقصى سرعة مسّجلة للرياح 
-شمال-بالساعة، التوّجه شرق

میل بالساعة  13شرق بسرعة 
)MPH.( 

 الترقب:
عاصفة  إعصار 

 استوائیة

 توقعات المناطق:
رياح   إعصار استوائي

 D مستدامة بعد االستوائیة:
<39MPH 

S 39-73MPH H 74-110MPH M > 
110MPH 
 التحذير:

عاصفة   إعصار
 استوائیة
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 اإلخالء كیفیة
 غادر على الفور!إذا نصحت السلطات أو أمرتك باإلخالء، 

 قبل أن تغادر

تأمین الممتلكات الشخصیة والمصالح؛ إزالة المواد الكیمیائیة المنزلیة من أرضیة  •
المرآب ومن تحت مغسلة المطبخ. تعتبر میاه الفیضانات الممزوجة بالمواد 

 الكیمیائیة خطرة علیك وصحة حیوانك األلیف.
احزم رزمة أدوات الطوارئ والوثائق المھمة واألشیاء الثمینة، وراجع خطة اتصاالت  •

 الطوارئ الخاصة بك.
الصراف اآللي لتكون في احتفظ بخزان الوقود ممتلًئا واسحب النقود من ماكینة  •

متناول الید للضروريات بما في ذلك: الطعام والمیاه المعبأة واألدوية والوقود 
 ونفقات السكن.

 NOAAإعرف وجھتك: حدد منطقة اإلخالء الخاصة بك وابق يقظًا باستخدام راديو  •
، وتطبیقات الھواتف الذكیة واالستماع إلى FM / AMالخاص بالطقس، وراديو 

 إلعالم المحلیة والمسؤولین المحلیین أو التابعین للوالية أو الفیدرالیین.وسائل ا
ال تعتمد على مصدر واحد لمعلومات تنبیه الطقس. قم بإعداد عدة طرق لتلقي  •

 التحذيرات والتنبیھات من دائرة األرصاد الجوية الوطنیة والمسؤولین المحلیین.
ي خیارات بديلة لاللتزام بالمبادئ راجع خطة اإلخالء السابقة الخاصة بك وفكر ف •

) لمنع انتشار مرض CDCالتوجیھیة للتباعد لمركز السیطرة على األمراض (
، إذا كنت تعیش في COVID-19، وحّدث خططك وفًقا لذلك. بسبب  (COVID-19)كورونا

منطقة إخالء إلزامیة، فمن المستحسن أن تقوم باإلخالء إلى المالجئ العامة فقط 
 ر قادر على االحتماء مع العائلة أو األصدقاء. إذا كنت غی

تعرف على منطقة اإلخالء وطريقك وأماكن اإليواء. ضع في اعتبارك أن مكان اإليواء  •
. تحقق مع COVID-19الخاص بك ربما تغیرت أو قد ال يكون مفتوًحا ھذا العام بسبب 

 السلطات المحلیة للحصول على أحدث المعلومات حول المالجئ. 
جمع المستلزمات المطلوبة ، بما في ذلك األطعمة غیر القابلة للتلف والمیاه ا •

واألدوية ومستلزمات الحیوانات األلیفة وما إلى ذلك. قم بتضمین عناصر مثل أغطیة 
الوجه القماشیة والصابون ومعقم الیدين ومناديل التعقیم ومستلزمات التنظیف 

بعد اإلعصار، قد ال تتمكن من الوصول إلى . COVID-19المنزلیة العامة لمنع انتشار 
 ھذه اإلمدادات أليام أو حتى أسابیع.

تفقد جیرانك وأصدقائك ، وتحقق مما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة للتحضیر. عند  •
القیام بذلك، تأكد من اتباع توصیات مركز السیطرة على األمراض حول التباعد من 

 خالل الحفاظ على مسافة  ال تقل عن ستة أقدام، أي على طول ذراعین. 
ضع في اعتبارك أن بعض محطات الوقود، والمتاجر، والمطاعم، وما إلى ذلك، على  •

 .COVID-19الطريق قد ال تكون مفتوحة أو لديھا القدرة على خدمتك في بیئة 

 خالل اإلخالء

بالسیارة إلى المناطق التي غمرتھا عدم المشي عبر المیاه المتحركة أو الذھاب  •
المیاه. ال تقم بتخییم سیارتك أو إيقافھا على طول مجاري المیاه أو األنھار أو 

الجداول، خاصة خالل الظروف المھددة. ست بوصات من الماء قادرة على الوصول 
إلى قاع معظم السیارات مما يؤدي إلى فقدان السیطرة وإيقافھا المحتمل؛ وقدم 

 ن الماء قادر على تعويم العديد من المركبات.واحد م
راقب حركة شركات الطیران والقطارات ألي تأخیر وإلغاء، خاصة إذا كانت  •

 وسائل النقل ھذه جزًءا من خطة اإلخالء الخاصة بك.
احرص على إبقاء جھة اتصالك الكائنة خارج المدينة وأفراد العائلة واألصدقاء  •

وارئ على علم بموقعك وبتحركاتك طوال الذين تتصل بھم في حاالت الط
 عملیة اإلخالء.

قم بعمل ترتیبات للسكن قبل أو عند إخالئك عن طريق طلب اإلقامة مع األصدقاء  •
أو العائلة أو عن طريق إجراء ترتیبات فندقیة في منطقة لیست تحت تھديد 

 العاصفة.
المرور والوقود  استخدم التطبیقات على ھاتفك الذكي التي تحدد أحدث أنماط حركة •

المتاح في محطات الوقود والفنادق ذات الغرف الشاغرة. راقب باستمرار التغطیة 
 اإلعالمیة المحلیة واستمع إلى المسؤولین المحلیین والتابعین للوالية.

من البحث عن مأوى أثناء الطقس الشديد. إذا كنت  COVID-19ال ينبغي أن يمنعك   •
ذ خطوات للتأكد من اتباع إرشادات مركز السیطرة تحتم ضمن مجموعة كبیرة، فاتخ

) بشأن التباعد. اتبع توجیھات السلطات المحلیة بشأن اإلخالء CDCعلى األمراض (
. COVID-19والمأوى ألنھا تتعلق بإرشادات الوقاية من 

إذا كان يجب علیك اإلخالء إلى ملجأ عام ، فحاول إحضار العناصر التي يمكن أن  •
، مثل مطھر الیدين أو  COVID-19ايتك وحماية اآلخرين في الملجأ من تساعد في حم

الصابون العادي أو السائل إذا تعّذر ذلك ، وكمامة قماشیة من طبقتین لكل شخص. 
يجب على األطفال الذين تقل أعمارھم عن عامین واألشخاص الذين يعانون من 
صعوبة في التنفس واألشخاص الذين ال يستطیعون نزع الكمامة القماشیة دون 

 الوجه القماشیة.مساعدة عدم ارتداء أغطیة 
. اغسل COVID-19إذا كنت في ملجأ ، فاتخذ خطوات لحماية نفسك واآلخرين من  •

يديك بشكل متكرر، وحافظ على مسافة ال تقل عن ستة أقدام أو طول ذراعین بینك 
وبین أشخاص لیسوا جزًءا من أسرتك، وتجنب التجمع في مجموعات وحشود. إذا 

 وجه من القماش.  كان ذلك ممكًنا، قم بارتداء غطاء
إذا كنت تقیم في ملجأ أو مرفق عام وأصبحت مريًضا أو تحتاج إلى رعاية طبیة ،  •

فقم بتنبیه موظفي الملجأ على الفور حتى يتمكنوا من االتصال بمستشفى أو 
 عیادة محلیة. 
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 اإلخالء مسارات
فاستخدم أحد إذا أمر المسؤولون بإخالء منطقتك، 

ھذه المسارات المحددة. تعرف على ھذه 
المسارات وخطة للمغادرة مبكًرا لتجنب التأخیرات 

 المرورية الكبیرة.

 بینینسوال
 «Interstate 64 West 

» Interstate 664 North
» U.S. Route 17 North
» U.S. Route 60 West

» Route 143
-جايمستاون أثناء الطقس الشديد، يتم إخراج عبارة

من الخدمة ويجب أال  (Jamestown-Scotland)سكوتالند 
 تعتبر جزًءا من خطة اإلخالء الخاصة بك.

 ساوث سايد
 «264 West and Interstate 64 

 نفق جسر ھامبتون رودز
 «Interstate 664 North 

 نفق جسر مونیتور میريماك التذكاري
 «U.S. Route 17 North 

» U.S. Route 58 West
» U.S. Route 460 West

» Route 10 West
نفق جسر خلیج تشیسابیك لیس طريق إخالء.

لمعلومات عن الطرقات المقطوعة، يرجى زيارة 
www.cbbt.com. 

 شور إیسترن
 US Routeعلى جمیع سكان أيسترن شور سلوك 

13 North ه سالزبري، والية ماريالند.باتجا 

تدخل القیود بسبب الرياح حیز التنفیذ على 
نفق جسر خلیج تشیسابیك عندما تصل 
سرعة الرياح إلى 40 میل بالساعة. يزور 

www.cbbt.com for additional information

إبحث عن ھذه الالفتات 
 خالل اإلخالء

16   | www.vaemergency.gov/hurricanes 

http://www.vaemergency.gov/hurricanes
http://www.vaemergency.gov/hurricanes
http://www.cbbt.com/
http://www.cbbt.com/
http://www.cbbt.com/
http://www.vaemergency.gov/hurricanes
http://www.vaemergency.gov/hurricanes


 للمنزل اآلمنة العودة
في كل عام، ُيصاب أو ُيقتل عدد كبیر من األشخاص في أعقاب اإلعصار. عند 
 العودة إلى المنزل وبدء مرحلة التعافي، ضع نصائح األمان ھذه في االعتبار:
انتظر حتى يعلن المسؤولون المحلیون أن المنطقة آمنة قبل العودة إلى 

 ممتلكاتك.
الفیضان التي يمكن أن تحتوي على حطام خطیر بما في ذلك ال تجتز میاه  •

الزجاج المكسور، والمعادن، والحیوانات النافقة، والصرف الصحي، والبنزين، 
 والزيت، وخطوط الكھرباء المقطوعة.

ال تدخل مبنى حتى يتم فحصه بحًثا عن تلف في النظام الكھربائي  •
 ه أو اآلبار.وخطوط الغاز وأنظمة الصرف الصحي وخطوط المیا

تجنب شرب میاه الصنبور حتى تتأكد من سالمتھا. عند الشك، قم بغلیھا أو  •
 تنقیتھا أوالً.

 30إنتبه من األشیاء الساقطة واألسالك الكھربائیة المقطوعة؛ ابق على بعد  •
اعتبرھا نشطة وخطیرة ؛ اإلبالغ  -قدًما على األقل من الخطوط المتساقطة 

 المقطوعة لمزود المرافق المحلي.عن خطوط الكھرباء 
إذا فقدت الطاقة، فأبلغ عن انقطاع التیار مباشرة إلى دومینیو إنرجي  •

Dominion Energy .أو مزود الكھرباء المحلي أو التعاونیة 
• Dominion Energy  أبلغ عن حاالت االنقطاع وتحقق من حالتك على |

dominionenergy.com/outagesتساقطة ومخاطر . أبلغ عن الخطوط الم
 .866.366.4357السالمة األخرى على 

. يمكن أن COVID-19قد يشعر الكثیر من الناس بالخوف والقلق أصًال بسبب  •
تضیف األعاصیر أو التھديد باألعاصیر مزيًدا من الضغط. حاول أن تكون متاًحا 
ألحبائك الذين قد يحتاجون إلى شخص ما للتحدث معه عن مشاعره. اتبع 

) إلدارة اإلجھاد أثناء جائحة CDCمركز السیطرة على األمراض ( إرشادات
COVID-19. 

لالستشارات الفورية في األزمات، اتصل بخط مساعدة الكوارث في حاالت  •
. للعثور على مقدم رعاية صحیة أو 1.800.985.5990الكوارث على الرقم 

دة عالج الضطراب تعاطي المخدرات والصحة العقلیة، اتصل بخط المساع
 ).1800662HELP( 1.800.662.4357على الرقم  SAMHSAالوطني التابع لـ 

إذا كنت مصابًا أو مريًضا، فاتصل  •
بمزودك الطبي للحصول على 

توصیات العالج. حافظ على 
نظافة الجروح لمنع العدوى.  

الحظ أن الحصول على الرعاية 
الطبیة قد يكون أكثر صعوبة من 

 .COVID-19المعتاد خالل جائحة 

 اإلعصار بعد ما التنظیف
اتصل بمكتب إدارة الطوارئ المحلي لمعرفة المزيد عن المنظمات التي ستساعد 

في جھود التنظیف السكنیة.  إذا كنت تعیش في منطقة خطر الفیضان، فاتصل 
بمسؤول السھول الفیضیة المحلیة قبل بدء عملیة التنظیف لضمان تلبیة جمیع 

 متطلبات التطوير.

معدات واقیة مثل القفازات، ونظارات السالمة، واألحذية المطاطیة ارتِد  •
 واألقنعة لحمايتك من الحطام والجزيئات المحمولة جواً، مثل العفن والغبار.

توخ الحذر أو اطلب المساعدة المھنیة عند إزالة األشجار المتساقطة أو  •
 تنظیف الحطام أو استخدام المعدات، مثل المناشیر.

طعام بما في ذلك المواد المعلبة التي لم يتم الحفاظ علیھا تخلص من أي  •
في درجة حرارة مناسبة أو تعرضت لمیاه الفیضانات.  ال تستھلك مأكوالت 

 إن شككت بھا، إرمھا!آتیة من حديقة غارقة. 
نظف وعقم كل شيء رطب. يمكن أن يحتوي الطین المتبقي من میاه  •

 والبكتیريا والمواد الكیمیائیة.الفیضانات على میاه المجاري 
قم بتھوية المساحات المغلقة عن طريق فتح جمیع األبواب والنوافذ  •

كلما كنت موجوًدا. اترك أكبر عدًدا من النوافذ مفتوحة عندما ال تكون 
 موجوًدا، بقدر ما يسمح به الوضع األمني.

ة، تخلص من المواد المسامیة المشبعة مثل الفرش أو األغراض المنجد •
 خاصة تلك التي علیھا نمو فطري واضح.

مزّق األرضیات واأللواح وحوائط الجبس والعزل والمنافذ الكھربائیة  •
 المشبعة بمیاه الفیضانات.

توخى الحذر خالل عملیات التنظیف. ارتِد مالبس واقیة، واستخدم أغطیة  •
الوجه أو األقنعة المناسبة في حالة تنظیف العفن أو الرواسب األخرى، 

وحافظ على التباعد بمسافة ال تقل عن ستة أقدام أثناء العمل مع شخص 
 آخر.

يجب على األشخاص الذين يعانون من الربو وظروف الرئة األخرى و/ أو كبت  •
المناعة أال يدخلوا المباني التي بھا تسرب میاه داخلي أو نمو العفن الذي 

لعفن. يجب أال يمكن رؤيته أو شمه، حتى لو لم يكن لديھم حساسیة من ا
 يشارك األطفال في أعمال التنظیف ما بعد الكوارث.

، مثل غسل يديك COVID-19استمر في اتخاذ خطوات لحماية نفسك من  •
 بشكل متكرر وتنظیف األسطح التي تلمسھا بشكل شائع.

 إذا تضررت ممتلكاتك بعد وقوع كارثة: •
 التقط صوًرا للضرر الذي لحق بممتلكاتك، •
 مین الخاص بك لإلبالغ عن الضرر، واتصل بمزود التأ •
دارة الطوارئ في منطقتك ، أو أبلغ عن األضرار التي لحقت بمكتب إ •

قم بزيارة موقع الويب الرسمي لمنطقتك و / أو اتصل بمركز االتصال 
في منطقتك للحصول على معلومات حول كیفیة اإلبالغ عن أضرار 

الكوارث. يسمح اإلبالغ عن الضرر لمحلیتك بإدراج خسائرك في 
 تقییمھا لألضرار.



 معلومات الطوارئ والموارد التعافيموارد 
 محلیًا

الويب قم باإلبالغ عن األضرار التي لحقت بمنزلك وعملك إلى مكتب إدارة الطوارئ في منطقتك، أو قم بزيارة موقع 
رار الناجمة الرسمي لمنطقتك و / أو اتصل بمركز االتصال في منطقتك للحصول على معلومات حول كیفیة اإلبالغ عن األض

والصحة العامة، sعن الكوارث. اتصل بقسم الخدمات االجتماعیة، والخدمات اإلنسانیة، ومجلس الخدمات المجتمعیة، 
 واإلسكان، والمكتب المحلي إلدارة الطوارئ في مدينتك أو مقاطعتك للوصول إلى موارد ومعلومات إضافیة بعد وقوع كارثة.

الخیرية على استعداد للتعبئة ومساعدة مجتمعك بعد العاصفة، بما في ذلك بنوك المنظمات غیر الربحیة والجمعیات 
الطعام المحلیة. إن التعّرف على المنظمات التي تنشط في مجتمعك قبل العاصفة، ودعمھا على مدار العام، يجعل ھذه 

 المنظمات مستدامة وناجحة في جھودھا لدعم مجتمعك بعد اإلعصار أو كارثة أخرى.

 )FEMA( ة الفدرالیة إلدارة الطوارئالوكال
واألسر  )IHP( برنامج األفراد 

لألفراد واألسر  FEMA، فقد يقدم برنامج )IAإذا تم إصدار إعالن رئاسي عن الكوارث من أجل المساعدة الفردية (
المساعدة المالیة أو الخدمات المباشرة ألولئك الذين لديھم النفقات الضرورية واالحتیاجات الخطیرة التي ال يمكنھم تلبیتھا 

 من خالل وسائل أخرى.
 تتوفر أشكال المساعدة التالیة:

المساكن شبه الدائمة أو المساعدة السكنیة (بما في ذلك اإلسكان المؤقت، واإلصالح، واالستبدال، وبناء  •
 الدائمة).

 احتیاجات أخرى للمساعدة (بما في ذلك الممتلكات الشخصیة وغیرھا). •
تقدم مالك المنزل  قد تقدم وكالة إدارة الطوارئ الفدرالیة بعض المساعدة إلصالح المنزل؛ ثم قد  •
إصالح إضافیة. لن تدفع وكالة إدارة بطلب للحصول على قرض الكوارث إلدارة األعمال الصغیرة للحصول على مساعدة  

الطوارئ الفدرالیة ثمن عودة المنزل إلى حالته قبل وقوع الكارثة. قد تكون ھناك حاجة للتأمین ضد الفیضانات إذا كان المنزل 
 في منطقة خطر الفیضانات الخاصة.

 .800621FEMAلألفراد واألسر على  FEMAاتصل ببرنامج 
ظما ومیة: المن صة غیر الربحیةالمساعدة الحك والخا والقبلیة  والئیة  وال  ت المحلیة 

) المساعدة الفیدرالیة للمنظمات FEMAيقدم برنامج منح المساعدة الحكومیة التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة ( قد
 ) إذا تم إصدار إعالن رئاسي عن الكوارث.PNPالحكومیة وبعض المنظمات الخاصة غیر الربحیة (

تقدم المساعدات الحكومیة منًحا للحكومات الوالئیة والقبلیة واإلقلیمیة والمحلیة وأنواع معینة من المنظمات الخاصة غیر 
الربحیة، حتى تتمكن المجتمعات من االستجابة بسرعة والتعافي من الكوارث الكبرى أو الطوارئ. اتصل بقسم المساعدة 

 .202.646.3834على  FEMAالحكومیة في 

 )SBA( ارة األعمال الصغیرةإد

 200000إقراض المال ألصحاب المنازل والمستأجرين وأصحاب األعمال. قد يقترض مالكو المنازل ما يصل إلى  SBAلـ  يجوز
دوالر الستبدال  40000دوالر لإلصالحات المنزلیة عقب الكوارث. قد يقترض مالكو المنازل والمستأجرون ما يصل إلى 

تكرار المزايا التي تحصل علیھا من  SBAبات. ال يجوز لـ الممتلكات الشخصیة المتضررة من الكوارث بما في ذلك المرك
من  800.659.2955على  SBA. اتصل بـ FEMAعند التقدم بطلب مع  SBA. قد تتلقى إحالة إلى FEMAتأمینك أو من 

إلى الجمعة، أو أرسل بريد الكتروني على   -مساًء، من االثنین  9صباًحا حتى  8الساعة 
disastercustomerservice@sba.gov. 

 )USDA( وزارة الزراعة األمريكیة

للعثور على معلومات حول كوارث وحاالت  USDA.govقم بزيارة مركز موارد الكوارث التابع لوزارة الزراعة األمريكیة على موقع 
طوارئ محددة، وكیفیة االستعداد، واإلصالح، والمساعدة في بناء المرونة على المدى الطويل، باإلضافة إلى معلومات حول 

 مساعدة وزارة الزراعة األمريكیة بعد أحداث الكوارث.

 )VDEM( قسم فرجینیا إلدارة الطوارئ

www.vaemergency.gov
VAemergency 

 @VDEM 

 )VDOT( وزارة النقل بوالية فرجینیا
"اعرف قبل أن تذھب" للحصول على  511اطلب 

معلومات حركة المرور في الوقت الحقیقي وقم 
 .VDOT 5-1-1بتنزيل تطبیق 

www.511Virginia.org 
 VirginiaDOT 

  @VaDOT and @VaDOTHR 

 )VSP( شرطة والية فیرجینا
من جھاز محمول لإلبالغ عن  77اطلب # 

سائق متھور أو خطیر لشرطة الوالية. اطلب 
 ألقرب مكتب إلنفاذ القانون. 911

www.vsp.state.va.us
 VirginiaStatePolice

 @VSPPIO 

 )NWS(خدمة الطقس الوطنیة 
للتنبیھات النشطة وصور الرادار وخرائط التوقعات 

 والموارد اإلضافیة.
 www.weather.gov 

 NWS and NWSWakefieldVA 
 @NWS and @NWSWakefieldVA 

 الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ
)FEMA( 

لتلقي التنبیھات  FEMAقم بتنزيل تطبیق 
والنصائح وتذكیرات السالمة ومعلومات المأوى 

 المحلي والمزيد.
  www.fema.gov or 

www.ready.gov  FEMA 
 @FEMA and 

@FEMARegion3 
800.621.3362 

مكاتب إدارة الطوارئ المحلیة في 
 فرجینیا الساحلیة

 757.789.3610 - أكوماك
 757.382.1775 - تشیسابیك
 757.336.6519 - تشینكوتیج

 804.443.3347 - إسكس
 804.693.1390 - غلوستر
آيل  757.727.1208 - ھامبتون

 757.365.6308 - أوف وايت
 -جیمس سیتي 

 - النكستر 757.564.2140
804.436.3553 

 804.725.7177 - ماثیوز
 804.758.2779 - میدلسكس

 757.269.2900 - نیوبورت نیوز
 757.664.6510 - نورفولك

 757.678.0411 - نورثھامبتون
 804.580.5221 - نورثمبرالند
 757.868.3510 - بوكوسون

 757.393.8338 - بورتسموث
 804.333.5089 - مقاطعة ريتشموند

 757.514.4536 - سوفولك
 757.294.5205 - مقاطعة سوري

 757.385.1077 -يرجینیا  بیتشف
 804.493.0130 - ويستمورالند
 757.220.2332 - ويلیامسبورغ

 757.890.3600 - يورك

قع ويب منطقتك أو حسابات تحقق من مو
وسائل التواصل االجتماعي للحصول على 

 معلومات محدثة.
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قم بزيارة  طبیعیة ،  قوع كارثة  فة كیف يمكنك المساعدة بعد و لمعر
طة في الكوارث على  وطنیة النش طوعیة ال ظمات الت قع المن مو

 .www.nvoad.orgالموقع 

mailto:disastercustomerservice@sba.gov
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 االتصال یجب بمن

1-1-2
متخصصون مدربون على مستوى الوالية يستمعون 
إلى وضعك ويقدمون مصادر للمساعدة باستخدام 

واحدة من أكبر قواعد البیانات الخاصة بالصحة 
ساعة  24والخدمات البشرية في والية فرجینیا 

أيام في األسبوع. يرجى زيارة 7في الیوم، 
www.211virginia.org  .للمزيد من المعلومات 

1-1-3
3-1-1في مناطق معیّنة في جمیع أنحاء الكومنولث،

يربط المتصلین بالحكومة المحلیة، وخدمات المواطنین 
غیر الطارئة بما في ذلك المعلومات والخدمات وجھات 

 االتصال الرئیسیة والبرامج.

1-1-5
يقدم برنامج "اعرف قبل أن تذھب" معلومات عن 
حركة المرور في الوقت الفعلي في جمیع أنحاء 

من الكومنولث. عند الحاجة، حیثما كنت. للمزيد 
 . .www.511virginia.orgالمعلومات، يرجى زيارة 

1-1-7
عامة مجانیة على ، وھي خدمة Virginia Relayخدمة 

مدار الساعة طیلة أيام األسبوع ، تتیح لألشخاص 
الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفین أو 

مستخدمي لغة اإلشارة أو المستخدمین الناطقین 
باإلسبانیة أو الذين يواجھون صعوبة في التواصل مع 
مستخدمي الھاتف العاديین. يتم نقل المحادثة بین 

) المدربین CAعدي االتصاالت (االثنین من قبل مسا
 .Virginia Relayتدريبا خاصا في 

1-1-8
"Call Before You Dig - It's the Law ھو مركز "

والمقاولین اتصاالت مجاني في فرجینیا للحفارات 
الذين يخططون ألي نوع من  وأصحاب العقارات وأولئك

 الحفر.
مل عند التعافي من كارثة، قد يخطط الفرد أو مكان الع
، 811للحفر. قبل القیام بأي عملیة حفر، اتصل بالرقم 
حیث ستقوم المرافق المشاركة بتحديد وتمییز 

مرافقھا وخطوطھا تحت األرض مسبًقا لمنع حدوث 
 إصابة أو تلف أو غرامة مالیة محتملة.

1-1-9
لحاالت الطوارئ فقط، بما في ذلك الحرائق والحوادث 

لجرائم الجارية واألفراد الطبیة واإلبالغ عن الحوادث وا
 911أو األحداث المشبوھة. ال يمكن استخدام 

لتحديثات حركة المرور أو الطقس وطلب المعلومات، 
يرجى إبقاء الخطوط متاحة ألولئك الذين يبحثون عن 

 طارئ. دعم

www.vaemergency.gov  VAemergency  @VDEM
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