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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 معلومات خطة الطوارئ الشخصیة  
 Personal Emergency Plan Information 

تلتقي بھم،  لبعض، وأین ساستخدم ھذا النموذج لوضع خطة في حالة الطوارئ. واستكمل الخطة مع العائلة واألصدقاء ومقدمي الرعایة لتحدید كیف ستتواصل مع بعضكما ا
ال تقم    ه الخطة في صندوق مؤن الطوارئ أو في مكان آمن آخر حیث یمكنك الوصول إلیھ في حالة الطوارئ.ثم احتفظ بنسخة من ھذ وماذا ستفعل في حالة الطوارئ.

 بإعادة ھذا النموذج إلى مدیر الحالة. 
 معلومات جھة االتصال الشخصیة 

 االسم 
      

 فرقم الھات
      

 عنوان البرید اإللكتروني
      

 العنوان
      

 أقرب شارع متقاطع 
      

 معلومات جھة االتصال في حاالت الطوارئ
 وارئ. االسم ورقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني لألشخاص الذین یجب االتصال بھم في حاالت الط

 اسم جھة االتصال المحلیة 
      

 الصلة 
      

 رقم الھاتف
      

 رقم الھاتف الجوال 
      

 عنوان البرید اإللكتروني
      

 اسم جھة االتصال المحلیة 
      

 الصلة 
      

 رقم الھاتف
      

 رقم الھاتف الجوال 
      

 عنوان البرید اإللكتروني
      

 
 اسم جھة االتصال خارج المدینة 

      
 الصلة 

      
 رقم الھاتف

      
 رقم الھاتف الجوال 

      
 عنوان البرید اإللكتروني

      

 حالة الطوارئ، من سیتحقق لمعرفة ما إذا كنت بخیر أم ال؟في 
 االسم 

      
 الصلة 

      
 رقم الھاتف

      
 عنوان البرید اإللكتروني

      

 االسم 
      

 الصلة 
      

 رقم الھاتف
      

 عنوان البرید اإللكتروني
      

 أماكن االجتماع في حالة الطوارئ
 األماكن التي ستلتقي فیھا بالعائلة واألصدقاء ومقدمي الرعایة في حالة الطوارئ 

 مواقع اإلخالء 
      

 رقم الھاتف
      

 مكان االجتماع في الحي 
      

 رقم الھاتف
      

 مكان االجتماع اإلقلیمي 
      

 رقم الھاتف
      

 معلومات ھامة عن جھة االتصال الطبیة 
 الطبیب األساسي

      

 ھاتفال  رقم
      

 التكرار  الجرعة اسم الدواء 
                  

 الصیدلي 
      

 رقم الھاتف
      

 المعدات الطبیة التي قد تحتاج إلیھا في حالة الطوارئ: 
      

 المساعدة لك في حالة الطوارئ؟  ما الذي یجب أن یعرفھ الناس عنك أو عن منزلك إذا حضروا لتقدیم
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 نصائح التخطیط لحالة الطوارئ

 استعد 

 األشخاص الذین یضعون خطة لحالة الطوارئ یزیدون من فرصتھم في البقاء على قید الحیاة إلى أن تصل المساعدة لھم.

المحلیون البقاء في المنزل. وعلى الجمیع أن یكونوا على استعداد لرعایة أنفسھم في المنزل لمدة ثالثة  لة الطوارئ، قد یطلب منك المسؤولون في الوالیة والمسؤولون أثناء حا
 ئمة المراجعة في التأھب لحالة الطوارئ. أیام على األقل. كما قد یكون منزلك ھو المالذ الوحید لك إلى أن تصل المساعدة لك. ویمكن أن تساعدك قا

ین  ن حول ما إذا كان یجب علیك البقاء في المنزل أو مغادرتھ. ویعد الرادیو الذي یعمل بالبطاریة أفضل طریقة للحصول على تحدیثات المسؤولاستمع إلى تحدیثات المسؤولی
 نظًرا ألن خدمات الطاقة والھاتف قد ال تعمل.

لطوارئ، فقم بتضمین األشخاص الذین سیقدموا لك المساعدة في خطتك.  ة لك. ثم ضع خطة طوارئ شخصیة. وإذا كنت بحاجة إلى دعم أثناء حالة اال تفترض وصول المساعد 
 كما تواصل معھم بشكل منتظم للتأكد أنھم ما زالوا متاحین لمساعدتك في حالة الطوارئ.

 الخاصة بك. تأكد من تحدیث خطتك وعدم انتھاء صالحیة مؤن الطوارئ 

 برامج المساعدة 

ك في حالة الطوارئ.  واسأل قسم اإلطفاء المحلي وقسم الشرطة ومكتب إدارة الطوارئ عما إذا كانوا یقدمون مثل ھذه البرامج أم ال.  قد تكون برامج المساعدة الخاصة متاحة ل
 لطبیة. ثم سجل لدى شركة المرافق المحلیة إذا كنت تعتمد على الكھرباء في المعدات ا

 استعد ألنواع مختلفة من حاالت الطوارئ

وي  اعتبارك أنواًعا مختلفة من حاالت الطوارئ، مثل: حریق أو زلزال أو عاصفة قویة أو تسونامي. ثم قم بإعداد صندوق مؤن الطوارئ الذي یحت عند وضع خطتك، ضع في
 على إمدادات كافیة وخطة طوارئ ذات دعم كاٍف.

 مؤن الطوارئ

 ثناء حالة الطوارئ: أ العتبار تخزین العناصر التالیة في مكان یمكنك الوصول إلیھ بسھولة ضع في ا 

 رادیو یعمل بالبطاریة وبطاریات إضافیة •

 مواد النظافة الشخصیة  •

 ھاتف ال یحتاج الى كھرباء   •

 جھاز إرسال إشارات مثل صافرة ومرآة  •

أیام لكل شخص من  3الطعام: أغذیة لمدة   •
 لتي یسھل تحضیرھا. األطعمة المعبأة ا

موقد الشواء أو موقد التخییم وورق ألومنیوم   •
 التحمل  دشدی

أعواد ثقاب وشموع مقاومة للماء ووقود  •
 للطھي 

 مصباح یدوي وبطاریات إضافیة  •

 حقیبة للنوم بداخلھا وبطانیات إضافیة  •

 أغراض للراحة  •

 فتاحة علب  •

 كمیة األدویة التي تتناولھا لمدة أسبوعین  •

 اني بالستیكیة أطباق ورقیة وأو  •

نسخ من األوراق الھامة (معلومات التأمین،   •
 الھویة، وما إلى ذلك)   فبطاقة معر

 أداة متعددة األغراض  •

 صندوق اإلسعافات أولیة  •

النقدیة (العمالت الصغیرة والعمالت الورقیة  •
 الصغیرة) 

 األطعمة المخصصة  •

 3جالون لكل شخص یومیًا لمدة   1الماء:  •
 أیام على األقل 

للحیوانات أو الحیوانات األلیفة  طعام وماء •
 التي معك

حذیة متینة  أمالبس إضافیة وقفازات و •
 لتغییرھا 

 لعب أطفال، كتب، ألغاز، ألعاب  •

 لوازم طبیة  •

 


