
 

 

Sudanese Version           October 2013 

 
 
 
 
 
 

  
 ؟ده شنو التحذير بالطوارئ .1

ير بالطوارئ ده نظام وطني بتاع تحذير بالتلفون بتستعملو منظمات خدمات الطوارئ. نظام ده برسل رسائل تحذير التحذ
للتلفونات األرضية و للموبايالت في منطقة جغرافية محّددة، عن حاالت طوارئ محتملة أو ھسي زي الحرايق، أو الفيضانات أو 

  ل الجو الكعبة.أحوا
  
 متين بستخدمو نظام التحذير بالطوارئ؟ .2

أول ما يتخذو قرار عشان يحذرو مجتمع، منظمة خدمات الطوارئ المسؤولة بتحدد المنطقة الجغرافية المفروض يحذروھا وشنو 
الة الطارئة. وھل بكون وسائل التحذير المفروض يستعملوھا مثالً: محطة إذاعة، موقع انترنت أو قناة تلفزيونية حسب طبيعة الح

  محتاجين يرسلو رسائل تحذير بالتلفون. 
  

التحذير بالطوارئ ھو واحد من وسائل الممكن تستعملھا منظمات خدمات الطوارئ عشان يحذرو المجتمع، لكن ما بستعملو في 
علومات وتتابع كل األحوال. وانت الزم تكون مستعد في حالة الطوارئ، وتستمر في استعمال مجموعة من مصادر الم

  المستجدات المحلية. ما تنتظر لغاية ما تجيك رسالة تحذير عشان تتصّرف. 
 
 نظام التحذير بالطوارئ ده بشتغل كيف بالنسبة للتلفونات األرضية؟  .3

نظام التحذير بالطوارئ برسل رسالة صوتية مسجلة للتلفونات األرضية في منطقة جغرافية محّددة. ولو الزول ما رّد على 
  لمكالمة، النظام بعيد االتصال مّرة واحدة بس. ا

 
 نظام التحذير بالطوارئ ده بشتغل كيف بالنسبة للموبايالت؟ .4

  في طريقتين بشتغل بيھم نظام التحذير بالطوارئ بالنسبة للموبايالت جوه منطقة جغرافية متأثرة بحالة طوارئ:
 لمسجل. يتم إرسال رسالة نصية إلى الموبايالت حسب عنوان الخدمة ا -
 يتم إرسال رسالة نصية حسب آخر مكان معروف للتلفون في وقت الطوارئ. وھذا يشمل الزّوار والمسافرين  -

  في المنطقة. 
  

وحسب طريقة عمل تغطية الموبايالت، ممكن برضو تجيك رسالة نصية لو انت كنت خارج المنطقة المعّرضة للخطر ولكنك 
  ة كويس وتفھم شنو التصرف المفروض انت تعملو. قريب منھا. ومھم شديد أنك تقرأ الرسال

 
 ليه ما جاتني تحذير رسالة في تلفوني األرضي؟  .5

  في أسباب كتيرة بسببھا بتكون ماجاتك رسالة في تلفونك األرضي. أسباب ده ممكن يكون: 
 تلفون بتاعك كان مشغول 
  انت ما رديت على المكالمة 
 وع الالسلكيكھرباء كانت قاطعة وتلفونك األرضي من الن 
  .التلفون األرضي كان خارج المنطقة الصدرت ليھا الرسائل بتاعت التحذير 

  
 ليه ما جاتني رسالة تحذير نصية؟ .6

  في أسباب كتيرة بسببھا بتكون ماجاتك رسالة نصية في موبايلك:
 صندوق رسائلك كان مليان 
 في المنطقة المتأثرة في وكت  اختارت منظمة خدمات الطوارئ أنھا تستعمل وسائل تانية لتحذير الناس 

 الحالة الطارئة 
  موبايلك كان مغلق أو خارج نطاق التغطية 
  آخر موقع معروف عن تلفونك ما كان في منطقة الطوارئ المحّددة في وكت الحالة الطارئة 
 .انت ما جّددت عنوان خدمتك  

 ة:ـائعــئلة شــأس
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 التحذيرية؟بحصل شنو لو أنا سافرت لي منطقة مھّددة بعد صدور الرسالة  .7

 الرسالة النصية ما حاتجيك. بس بتجيك الرسالة النصية الصادرة جديد، والزم يكون تلفونك شغال في منطقة التحذير. 
  

 ھل نظام التحذير بالطوارئ بعرف المكان األنا فيھو؟ ھل بتابعني؟  .8
  قع أرقام موبايالت الناس. ال. نظام التحذير بالطوارئ ما بتتبع مكانك، ألنو ماعندو بيانات للتعرف على موا

  
 بحصل شنو لو أنا كنت ساكن أو مسافر إلى منطقة خارج نطاق تغطية الموبايل؟  .9

رسائل التحذير بحالة الطوارئ دي طريقة بتستخدمھا خدمات الطوارئ لتحذير الناس الممكن يكونوا موجودين في منطقة متأثرة 
  في وكت الحالة الطارئة.

  
خدم نظام التحذير بحالة الطوارئ إلرسال رسائل تحذير صوتية إلى التلفونات األرضية. وإذا كنت خدمات الطوارئ ممكن تست

تعيش في منطقة خارج نطاق تغطية الموبايل، تأكد من أنك عندك تلفون أرضي ال يعتمد على الكھرباء. ويمكنك الحصول على 
  مشورة من مقدم خدمتك حول خيارات تحسين تغطيتك الھاتفية.

  
 كنت ساكن في أو مسافر إلى منطقة خارج نطاق تغطية الموباالت، فمن األھمية أن ال تعتمد على تلقيك لرسالة تحذير  سواء

  في موبايلك. 
  

كاإلذاعة والتلفزيون  –الناس الزم يستعدو بشكٍل كاٍف في حالة الطوارئ، ويستمرو في استخدام مجموعة من مصادر المعلومات 
  ت المحلية. ما تنتظر رسالة تحذير عشان تتصرف. وأن يواكبوا المستجدا –

  
 ھل رسائل التحذير دي ممكن يرسلوھا بلغات غير االنجليزية؟  .10

  ال. رسائل التحذير الصوتية والنصية بتجي باللغة اإلنجليزية بس. 
  

أشخاص ما بتكلمو  ويجب على أفراد المجتمع أن يتناقشو حول االستعدادات للطوارئ مع األسرة واألصدقاء والجيران وأي
  انجليزي عشان يقدرو يتصرفو لو جاتھم رسالة تحذير. 

 
 رسالة بتاع تحذير دي بكون فيو شنو؟ .11

  رسالة التحذير ممكن تكون فيھا معلومات عن حالة الطوارئ، وتوريك تعمل شنو وتزودك بمراجع للمزيد من المعلومات. 
 

 كيف أعرف أّنو رسالة التحذير حقيقية أو صادقة؟  .12
. ورسائل التحذير ’444 444 0444‘وم نظام عرض رقم ھوية المتصل أو عنوان مصدر الرسالة في تلفونك بعرض الرقم يق

  الصوتية المرسلة إلى التلفونات األرضية ممكن تبدأ بإشارة تحذير معيارية بحالة الطوارئ. 
 

 وين ألقى معلومات زيادة عن نظام التحذير بالطوارئ؟ .13
  www.emergencyalert.gov.auنظام الوظني للتحذير الھاتفي بالطوارئ موجودة في موقع انترنت ده معلومات زيادة عن ال


