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قم بتجهيز حقيبة طوارئ، تحتوي على هويتك 
الشخصية واألوراق المهمة، واألدوية المحفوظة في 

علب عليها الصقات باسم الدواء، ومعلومات 
االتصال الهامة )وتذكر أن الهواتف المحمولة قد ال 

تعمل في حاالت الكوارث(. حافظ على حقيبة 
 الطوارئ الخاصة بك محدثة. 

 
قم بإعداد خطة شاملة لكل العائلة، من خالل مراجعة 
  للحصول على قوائم www.ready.govموقع 
االحتياجات األساسية وأدلة االستعداد. يجب أن تشمل 
  خطتك طرقا محددة لإلخالء وأماكن اإلقامة البديلة.

 
ضع خطًطا لحيواناتك األليفة قبل وقوع الحلى 

الطارئة واسأل مدير الطوارئ المحلي لديك عن إيواء 
الحيوانات األليفة. يسمح حاليا بحيوان خدمة شريطة 
أن يكون مطعما ضد داء الَكلًب في المالجئ. لمزيد 

 من النصائح، قم بزيارة:
 https://animalemergency.nj.gov 

 
سجل في أنظمة التنبيه العامة في مجتمعك )على 

،  Swift911، وReverse 911سبيل المثال، 

( من Nixleو 122ورقم الخدمة في نيوجرسي 

خالل مقاطعتك أو مكتب إدارة الطوارئ المحلي. 

" إلى ReadyNJأرسل رسالة نصية فيها بارة "

للحصول على تنبيهات نصية حول  122-898الرقم 
كيفية االستعداد لحاالت الطوارئ والبقاء على اطالع 

 خالل الكارثة التالية.
 

م بإبالغ مزود مرفق الكهرباء الخاص بك إذا كان 
 لديك معدات طبية تتطلب طاقة.

 
ready.nj.govقم بزيارة موقع    اليوم لالستعداد  

  بشكل أفضل للكوارث المحلية.

  ما الذي سعني قعله ألكون مستعدا للطوارئ

 لتكون مستعدا في الغد! –سّجل نفسك اليوم 

الخطوة األولى لالستعداد للطوارئ بالنسبة لألفراد 

 الذين قد يحتاجون لمساعدة في حال وقوع كارثة. 

1129تشرين األول/أكتوبر،  8دخل حيز التنفيذ في    

http://www.ready.gov


يجب على سكان نيوجيرسي الدائمين والموسميين 

ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الذين هم من 

والذين قد  الخاّصة )بما فيهم كبار السن واألطفال(

يحتاجون إلى المساعدة في اإلخالء أو اإليواء في 

مكان أو في مأوى عام، أو الذين يحتاجون إلى 

مساعدة طارئة تسجيل أنفسهم في هذا السجل. يجب 

على األفراد الذين يعانون من إعاقة مؤقتة، مثل 

حاالت الحمل عالية الخطورة أو 

غيرها من الحاالت الطبية الخطيرة، 

 التسجيل أيضا.

 

 

 ال تتأخر، سجل اليوم !!

  :اذهب إلىwww.registerready.nj.gov 

  مجانًا  1148-652-877)من داخل نيوجرسي( أو  122اتصل بـ

 والترجمة(  TTY / TDD)تتوفر خدمات 

 اتصل بمكتب إدارة الطوارئ في المقاطعة 

 اتصل بالمركز المحلي للمعيشة المستقلة 

  

بجميع القوانين لحماية  Register Readyيلتزم 

خصوصيتك وبياناتك الشخصية. يتمتع مجتمع إدارة 

الطوارئ، الذي يضم مسؤولي الصحة العامة وعمال 

الطوارئ) المستجيبين األولين(، بإمكانية الوصول 

( للتخطيط Register Readyإلى السجل )

 والتنسيق.

بعدة طرق.  Register Readyتستخدم المجتمعات 

قد يستخدم مديرو الطوارئ والموظفون الموثوق بهم 

المعلومات للتخطيط وإرسال الرسائل العامة 

والمساعدة في اإلخالء ودعم اإليواء والتعافي بعد 

الكوارث. بعد التسجيل، اتصل بمكتب إدارة الطوارئ 

المحلي لمعرفة كيفية استخدام الموظفين لـ 

Register Ready  وما يمكنك القيام به لتعزيز

 استعدادك.

(REGISTER READYما هو "سجل جاهز" )

هو قاعدة بيانات  Register Ready"سجّل جاهز" 

مجانية وآمنة وطوعية مصممة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الخاّصة )بما فيهم كبار 

السن واألطفال( الذين قد يكونون بحاجة إلى المساعدة 

 في حالة وقوع كارثة.

يتم تشجيعك )أو أي شخص ينوب عنك( على التسجيل 

إذا كنت تعاني من إعاقة جسدية أو تنموية أو معرفية 

أو سلوكية، أو حاجز لغوي، أو صعوبة في التنقل قد 

يجعل من الصعب عليك أن تحتمي بأمان في مكانك أو 

  تقوم باإلخالء في حالة وقوع كارثة.

 هو: Register Readyسجل جاهز أو 

 مجاني 

 طوعي 

 آمن وموثوق 

 يحمي خصوصيتك 

  يستخدم من قبل مسؤولي الطوارئ ليستعدوا لمساعدة هؤالء
  األشخاص

 من يمكنه رؤية معلوماتي؟  من يجب أن يسّجل نفسه؟

 كيف يمكن أن أسجل نفسي

  كيف يتم استخدام بياناتي الخاصة؟

 إذا كنت في حال يهدد حياتك ال تنتظر، بل اتصل ب

 _9-1-1. 

حّدث المعلومات 
الخاصة بك على 
األقل مرة في 

  السنة.


