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1. لكمة أو رم﮲ر م﮲ح﮴�ل﮲�ة 
 على أال﮴�ل، ﮵�مك﮲�كم ال﮴�واصل معهم ﮳�اس﮴�﮲حدام لكمة أو رم﮲ر

﮲
حّددوا ﮶س﮲حص﮵�ں

�﮴دّل على أ�﮲كم ﮳�﮲حطر. كما عل﮵�كم أن �﮲﮴حططوا معهم ﮳�ما عل﮵�هم ﮲�عله ﮲�﮵ى

حال سمعوا لكمة السر م﮲�كم (﮲�﮵ى حاالت الطوارئ).

﮲
﮲�﮵ى أو﮴�ات ال﮳حدال، حّددوا م�﮲�ًا ﮲�﮵ى الم﮲�﮲رل ﮴�﮲�﮴�﮴�لون ٕال﮵�ه، ﮵�﮲حلو مں

 الم﮲�﮲رل أو ال﮶س﮴�ة م﮶�ل ال﮳�اب أو ال﮲�ا﮲�ذة
﮲

أالسلحة، و﮵�مك﮲�كم ﮲�﮵�ه ال﮲حروج مں

 ﮲�﮵ى ح﮳حر صّح﮵ى
﮲

، ﮲حاصة الذ﮵�ں
﮲

الواصلة ل﮳�اب ال﮲حروج. ول﮳حم﮵�ع ال﮲�ا﮳ح﮵�ں

 ﮲�سم﮵�ها “ال﮲عر﮲�ة أالك﮶�ر
﮲

 ﮵�كون لهم ﮲عر﮲�ة آم﮲�ة، لذا ﮲�حں
﮲

مع مس﮵ىء لهم، لں

 أال﮴�ل عر﮲صة لل﮲حطر، سوف ﮴�﮴�مك﮲�ون
﮲

أما﮲�ًا”. لو اس﮴�طع﮴�م ﮴�حد﮵�د أالماكں

 ﮴�﮴�ل﮵�ل ال﮲صرر.
﮲

مں

3. ال﮴�﮲حط﮵�ط مع أالط﮲�ال
﮶س﮲�رات ورموز: ا﮲ح﮴�اروا ك﮵�﮲�﮵�ة ال﮴�واصل مع أالط﮲�ال ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ،. على

 عّلمت ا﮳�﮲�﮴�ها أ�ّ﮲ها ﮲�﮵ى حال ﮲�﮴�حت ذراع﮵�ها
﮲

س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ٕاحدى ال﮲�ّا﮳ح﮵�ں

﮵�﮳حب أن �﮴ركض ٕال﮵�ها ل﮴�كون ﮳�ٔ�مان. ﮴�د ﮵�حدد ال﮳�عض لكمة مع﮵�﮲�ة مع

أط﮲�الهم �﮴ع﮲�﮵ى و﮳حوب الذهاب ٕالى “ال﮲عر﮲�ة أالك﮶�ر أما�ً﮲ا” ﮲�﮵ى الم﮲�﮲رل.

 

أر﮴�ام الطوارئ: ﮶ساركوا أط﮲�الكم أالر﮴�ام الهاّمة ﮲�﮵ى حالة الطوارئ، ٕان لم

 ٕا﮳حراءها ﮳�ٔ��﮲﮲�سكم. ﮵�ر﮳حى مرا﮳حعة ﮴�سم المصادر أد�﮲اه لٔالر﮴�ام ﮲�﮵ى
﮲

�﮴﮴�مك﮲�وا مں

حاالت الطوارئ.

 

 الطعام. ٕان اح﮴�﮳ح﮴�م ٕالى الطعام ولم
﮲

 و﮳حود م﮲ح﮲رون �ف مں
﮲

﮴�ٔ�كدوا مں

 الم﮲ح﮲رن المحل﮵ى، أو الك﮲�﮵�سة/
﮲

 معكم المال، اطل﮳�وا المساعدة مں
﮲

﮵�كں

 ٕا﮳�﮴�اء
﮲

المس﮳حد/المع﮳�د، أو المؤسسات الم﮳ح﮴�مع﮵�ة أال﮲حرى. ﮴�ٔ�كدوا مں

أالدو﮵�ة ﮳�م�ن ﮵�سهل الوصول عل﮵�ه ﮲�﮵ى حالة الطوارئ.

8. المل﮲�ات الهامة
ا�﮲س﮲حوا أو ال﮴�﮴�طوا صور للمل﮲�ات الهامة لكم وأرسلوها ٕالى صد﮵�ق أو

﮴�ر﮵�ب مو�﮶وق. �﮶﮴سمل المل﮲�ات المهمة ال﮳�طا﮴�ات ال﮴�عر﮵�﮲�﮵�ة، و﮳�طا﮴�ات

أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى، وأوراق اله﮳حرة، و﮶سهادات الوالدة، ومعلومات

ا، احرصوا على ٕارسال  الصح﮵ى، وأوامر الحما﮵�ة. كما ُذكر سا﮳�﮴�ً
﮲

ال﮴�ٔ�م﮵�ں

 ﮲حالل الها�﮴ف أو ﮳حهاز الحاسوب.
﮲

أالوراق ﮳�الطر﮵�﮴�ة آالم﮲�ة ﮲حاّصة لو مں

مع ال﮴�﮳�اعد اال﮳ح﮴�ماع﮵ى والح﮳حر الصح﮵ى، ﮴�د ﮵�﮶سعر ال﮲�ّا﮳حون

﮳�الوحدة و﮵�س﮴�﮲عل المس﮵�ٔ�ون ﮴�لك الم﮶ساعر ل﮲�رض س﮵�طر﮴�هم.

حّددوا أصد﮴�اء أو أ﮴�ارب لكم ﮴�﮶�﮴�ون ﮳�هم، أو م﮳حموعات ﮴�دعمكم

ر﮴�م﮵�ًّا. ٕان �ن لد﮵�كم أصد﮴�اء معر﮲صون لٕالساءة، حاولوا ال﮴�واصل

معهم ﮳�﮶سلك أك﮳�ر هذه ال﮲�﮴�رة.

 ﮲حطة أالمان ال﮲حاصة ﮳�كم على
﮲

احرصوا على ٕا﮳�﮴�اء ﮲�س﮲حة مں

 ﮳�ال﮲�س﮳�ة لكم. ٕان أرد﮴�م ك﮴�ا﮳�ة ال﮲حطة ﮲�﮵ى
﮲

 م�ن آمں
ّ
الها﮴�ف أو ﮳�ٔ�ي

م�ن ما، احرصوا على ك﮴�ا﮳�ة ﮳�عض اللكمات ال﮴�﮵ى ﮴�ذكركم ﮳�ال﮲حطة

 ﮴�لك
﮲

 ﮲�همها. وٕان لم ﮴�كں
﮲

 المس﮵ىء مں
﮲

أكملها، ح﮴�ى ال ﮵�﮴�مكں

الطر﮵�﮴�ة آم﮲�ة، حاولوا ح﮲�ظ ال﮲حطة، وح﮲�ظ ر﮴�م واحد على أال﮴�ل

 أالر﮴�ام ال﮲حاصة ﮳�حاالت الطوارئ.
﮲

مں

 حدث طارئ
ّ
 4. ٕاعالم ال﮶سرطة ﮴�﮳�ل أي

﮵�مك﮲�كم ٕاعالم ﮴�سم ال﮶سرطة المحّل﮵ى ﮲�﮵ى حال اال﮶س﮴�﮳�اه ﮳�ٔ�﮵�ّة م﮶سلكة على
 الح﮳حر

﮲
و﮶سك الو﮴�وع. أ﮲ح﮳�روهم ﮳�﮴�ار﮵�﮲ح الم﮶سلكة ومصدر ﮴�ل﮴�كم ال﮲�ا﮴�ح� عں

 الم﮲�﮵�د
﮲

الصح﮵ى المل﮲رمون ﮳�ه ﮳�س﮳�ب ﮴�﮲�﮶س﮵ى ال﮲�﮵�روس. ﮴�د ﮵�كون مں
ال﮴�حدث مع ﮲صا﮳�ط الع﮲�ف الم﮲�﮲رل﮵ى.

 الع﮲�ف الم﮲�﮲رل﮵ى
﮲

 مں
﮲

دل﮵�ل لل﮲�ا﮳ح﮵�ں

2. ال﮲عر﮲�ة أالك﮶�ر أما﮲�ًا

5. ﮲حطة ال﮲حروج 
﮲�﮵ى حال اال﮲صطرار لل﮲�رار، ﮶سّلكوا ﮲حطة للهروب و﮶ساركوها مع ﮶س﮲حص

﮵�س﮴�ط﮵�ع مساعد�﮴كم ﮲�﮵ى و﮴�ت الحا﮳حة. هل لد﮵�كم صد﮵�ق أو ﮴�ر﮵�ب

﮵�مك﮲�كم ال﮶�﮴�ة ﮳�ه واالع﮴�ماد عل﮵�ه؟

6. الم﮲ح﮲رون، الطعام وأالدو﮵�ة

7. ح﮴�﮵�﮳�ة اللوازم ال﮲صرور﮵�ة
﮳حه﮲روا ح﮴�﮵�﮳�ة للطوارئ، ﮴�﮶سمل عّدة م﮲�ا﮴�﮵�ح، ومال﮳�س لكم

ؤالط﮲�الكم، ﮳�عض المال، وأالدو﮵�ة و﮳�عض المل﮲�ات الهامة.. ال﮲ح.

9. طلب الدعم اال﮳ح﮴�ماع﮵ى

10. ﮴�حد﮵�د “م�ن ﮵�عّم ﮲��﮵ه السالم”

11. االس﮴�مرار على ال﮲حطة

 المعلومات والموارد ، ﮵�ر﮳حى ز﮵�ارة
﮲

لم﮲ر﮵�د مں

sanctuaryforfamilies.org/safety-planning-covid19-ar

 ال﮲�ا﮳حون ﮳�ٔ��﮲هم م﮳ح﮳�رون على ﮴�﮲صاء و﮴�ت أطول مع
﮲

﮵�﮶سعر الك﮶�﮵�ر مں

 ﮲حالل ﮲�﮴�رة �﮲﮴�﮶س﮵ى ال﮲�﮵�روس ٔال�﮲هم ال ﮵�﮶سعرون ﮳�ٔ�مان ﮲حارج
﮲

المس﮵�ٔ�﮵�ں

 الم﮲�﮲رل،
﮲

 ال﮲حروج مں
﮲

الم﮲�﮲رل، وال ح﮴�ى ﮳�دا﮲حله. ٕان لم �﮴﮴�مك﮲�وا مں

حاولوا �﮴حد﮵�د م�ن مسالم لكم ﮲�﮵ى الم﮲�﮲رل (لو �ن آم﮲�ًا لكم).

﮵�مك﮲�كم رسم صور لل﮲عر﮲�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�﮲ح﮵�لو�﮲ها، و�﮲﮴صعو�﮲ها على الحا�ٔط

لم﮲�حكم ﮶سعوًرا ﮳�الراحة. ﮵�مك﮲�كم ال﮴�﮵�ام ﮳�هذا ال﮲�﮶ساط مع أط﮲�الكم.

كما ﮵�مك﮲�كم ك﮴�ا﮳�ة ﮳�عض ال﮳حمل واللكمات إال﮵�﮳حا﮳�﮵�ة وو﮲صعها على

الحا�ٔط ل﮴�﮴�ذكروا ﮴�﮵�مة أ�﮲﮲�سكم.

http://sanctuaryforfamilies.org/safety-planning-covid19-ar

