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 ؟چه است یه اضطراريھشدار .1

  گردد. یاستفاده م یاست كه توسط موسسات خدمات اضطرار یملتيلفونی ه يستم ھشداريك سي یه اضطراريھشدار
راجع به در يک ساحه جغرافيايی، ل يموبا یلفون ھايو ت ینيزم ین ھايلتيلفون ھای را به يام ھای ھشداريه ستم پين سيا

  .ارسال می کند ی،جو یا واقعات جديالب، ي، سیمانند آتشسور یقيا حقيممكنه  یاضطرارحاالت 
 

 ؟رود یبكار م یه اضطراريھشدار یچه زمان .2
ی ساحه ای را که بايد ھشدار داده ، موسسه خدمات اضطراردادن به يک جمعيت اتخاذ گرديد يهم ھشداريتصماينکه بعد از 

داشت نوعيت حالت اضطراری تصميم خواھد گرفت که چطور سسه خدمات اضطراری با درنظروشود، تعين می کند. م
اين موسسه ھمچنان تصميم خواھد  ون.يزيتلو يا تيب سايو، ويرادھشداريه ھا را ارسال نمايد، بطور مثال از طريق 

  گرفت که آيا صدور يک ھشداريه تيلفونی ضرور است يا نه.
  

ت را يك جمعبوسيله آن يتوانند  یم یخدمات اضطراركه موسسات اضطراری صرف يكی از شيوه ھايی است ه يھشدار
 ید آمادگيباشما  یك حالت اضطراريشود. درصورت وقوع  ین روش در ھمه حاالت بكار گرفته نميھشدار دھند و ا

 د تا زمانيشما نبا .نگھداريدباخبر  ی خود را، و از حاالت محلاستفاده کنيد یاطالعات مختلف نابعمد، از يداشته باش یكاف
  د. يه منتظر اقدام نمودن بمانيھشدارپيام ك يافت يدر

 
 ؟كند یكار م ینين زميلتيلفون ھای چطور در ھشداريه اضطراری ستم يس .3

اگر  كند. یارسال مجغرافيايی ك ساحه يدر  ینين زميل تيلفون ھای ثبت شده را به یام صوتيك پي یه اضطراريھشدار
  گردد. یارسال م گر تكراراً يكبار ديام يجواب ندھد، پ یكس
 

 ؟كند یل كار ميموبا یلفون ھايچطور در تھشداريه اضطراری ستم يس .4
در يک ساحه جغرافيايی متاثر شده از حاالت اضطراری ل يموبا یلفون ھايدر تھشداريه اضطراری به دو طريق ستم يس

  :دکار می کن
 ارسال يک پيام به آدرس خدماتی راجستر شده تيلفون ھای موبايل  -
يک پيام به آخرين موقعيت سيت موبايل در زمان وقوع حالت اضطراری. بشمول اشخاصی که از آن ارسال  -

  ساحه ديدن يا مسافرت می کنند. 
  

شما خارج از اگر  ديافت كنيرا در یام كتبيك پيل تان، ممكن است شما يلفون موبايپوشش تکارکرد ساحه نظر به طرز 
را  یريد كه چگونه تدابيد و بدانيام را به دقت بخوانيمھم است كه پ د.ياشته باشآن قرار د یكيدر نزد یولخطر بوده ساحه 

 د.ياتخاذ كنمی توانيد 
 

 افت نكردم؟يدرام  ینين زميلاز طريق تيلفون را ھشداريه ام يپمن يک چرا  .5
 رده باشيد:نك افتيدرتان  ینين زميلممکن است نظر به داليل مختلف ذيل شما يک پيام ثبت شده را از طريق تيلفون 

 لفون شما مصروف بوده باشديت 
 يدلفون را جواب نداده باشيشما ت 
  م باشديس یلفون بيك تيتان  ینين زميلفون لتيباشد و بوده در منطقه تان برق قطع 
  از ساحه ھشداريه قرار داشته است.ارج تان خ ینين زميلتيلفون  

 سواالتي كه معموالً پرسيده مي شوند:
 



 

2

 افت نكردم؟يدراز طريق تيلفون موبايلم را  یام كتبيپمن يک چرا  .6
 ممکن است نظر به داليل مختلف ذيل شما يک پيام کتبی را از طريق موبايل تان دريافت نکرده باشيد:

 صندوق دريافت پيام ھای کتبی تان پر بوده باشد 

  موسسه خدمات اضطراری كدام وسيله ھشداريه ديگر را غرض ھشدار دادن به جمعيت و مردم ساحه متاثر شده
 انتخاب كرده باشد

 تيلفون موبايل شما خاموش يا خارج ساحه تحت پوشش بوده باشد 

 آخرين موقعيت سيت موبايل شما خارج از ساحه اضطراری در زمان حالت اضطراری بوده باشد 

 .شما آدرس خدماتی راجستر شده تانرا تجديد نکرده باشيد 
 

 ؟، چه اتفاق خواھد افتادسفر كنم ھشداريهام يبعد از ارسال پ ھشداريهك منطقه ياگر به  .7
شما يک پيام کتبی را دريافت نخواھيد كرد. يک پيام کتبی صرف زمانی برايتان ارسال خواھد شد كه يک ھشداريه جديد 

  صادر گردد و سيت موبايل تان در ساحه اضطراری فعال باشد. 
  
 كند؟ یب ميت من را تعقيا موقعيآ داند كه من در كجا ھستم؟يم یه اضطراريا ھشداريآ .8

نخير. ھشداريه اضطراری موقعيت شما را تعقيب نمی کند، زيرا اين سيستم موقعيت شماره ھای تيلفون ھای موبايل 
  اشخاص را حفظ نمی كند.

 
 ؟، چه اتفاق می افتدكنم یا زندگيل سفر يلفون موبايت ساحه بدون پوششك ياگر در  .9

اضطراری بوسيله آن اشخاص ساکن مناطق متاثر شده را ھشداريه اضطراری صرف يکی از شيوه ھايی است که خدمات 
  در زمان حالت اضطراری ھشدار می دھد. 

  
خدمات اضطراری می تواند با استفاده از ھشداريه اضطراری به اشخاص پيام صوتی به لين ھای زمينی شان ارسال کند. 

اصل کنيد که يک تيلفون لين زمينی داشته اگر شما در يک ساحه بدون پوشش تيلفون موبايل زندگی می کنيد، اطمينان ح
باشيد که متکی به برق نباشد. شما ھمچنان می توانيد با شرکت ارائه کننده خدمات تيلفونی تان راجع به گزينه ھای موجود 

  مبنی بر تقويت بخشيدن پوشش تيلفون تان مشورت کنيد.
  

يلفون موبايل، مھم است که متکی به دريافت يک پيام علی الرغم مسافرت يا زندگی کردن تان در يک ساحه بدون پوشش ت
  ھشداريه از طريق تيلفون موبايل تان نباشيد.

  
-مانند راديو و تلويزيون  -- اشخاص بايد به اندازه کافی در مواقع اضطراری آمادگی داشته باشند، منابع مختلف اطالعاتی 

ر نگھدارند. شما نبايد منتظر دريافت يک پيام ھشداريه بمانيد تا را استفاده کنند و خود را از شرايط محيط محلی شان باخب -
  اقدام کنيد. 

  
 شد؟خواھد ز ارسال ين یسير از انگليگر به غيد یه به زبانھايھشدار یام ھاآيا پي .10

 نخير. پيام ھای صوتی و كتبی صرف به لسان انگليسی می باشد. 
  

 لسان انگليسی را بلد نيستند، كه شان گان يتان و ھمساخانواده، دوسبرای اعضای جامعه توصيه می شود که با 
آمادگی گرفتن در مواقع اضطراری معلومات دھند تا ايشان بتوانند در موقع دريافت يک پيام ھشداريه تدابير الزم راجع به 

  را اتخاذ کنند.
 

 د؟يگو یه چه ميام ھشدارپي .11
  ری، اتخاذ اقدامات الزمه و منابع کسب معلومات، باشد.پيام ھشداريه ممکن است حاوی معلومات راجع به حالت اضطرا

 
 است؟ یقيو حق یام اصلچطور مطمئن شوم كه يك پي .12

 ھای مياپ دھد.يرا نشان م ’444 444 0444‘شماره تان لفون يصفحه تروی ام يپعنوان ا پيام يلفون ارسال كننده ينمبر ت
 ممکن است با سيگنال ھشداريه اضطراری استندرد صوتی ثبت شده که از طريق لين ھای زمينی ارسال می شوند 

  شروع شوند. 
 

 كسب كنم؟راجع به سيستم ھشداريه اضطراری شتر يتوانم معلومات ب یاز كجا م .13
 www.emergencyalert.gov.auت يب سايدر وھشداريه تيلفونی حاالت اضطراری ملی ستم يشتر راجع به سيمعلومات ب

 موجود می باشد.


