كن مستعدا  :إعصار
ما هو االعصار ؟

كيفية اإلعداد
ابق على اطالع  -البقاء على اطالع لكل ما يصل على
تحذيرات العاصفة  ،في حاالت الطوارئ واإلخالء باستخدام
االنترنت  ،التلفزيون أو الراديو  ( .انظر الروابط على شبكة
اإلنترنت أدناه)
لوازم من المتجر  -تأكد من أنك على استعداد ل انقطاع
التيار الكهربائي أو محدودية فرص الحصول على وسائل
النقل و قم بتخزين المواد مثل المصابيح اليدوية
والبطاريات  ،والبطانيات ،وصفات االدوية ،اإلسعافات
األولية والماء والغذاء .
حماية الملكية  -اتخاذ خطوات لتأمين منزلك ضد الرياح
أو األضرار الناجمة عن المياه  .تحديد الوثائق الهامة أو
البنود الشخصية وتخزينها في منطقة يسهل الوصول
إليها.
اإلخالء و اإليواء في المكان  -إذا تم إعطاء أمر اإلخالء ،
اترك المكان في وقت مبكر و اتبع طرق اإلخالء التي تم
نشرها .وضع خطة مقدما في حال هناك حاجة ل مغادرة
المنزل .إذا تم إعطاء أمر البقاء داخل ملجأ ،يجب البقاء
داخل منزلك حتى يتم رفع التحذير.

األعاصير هي عواصف هائلة تتشكل من الماء تتحرك
نحو األرض  .التهديدات الصادرة عن األعاصير تتضمن
الرياح العاتية واألمطار الغزيرة  ،العواصف واألعاصير  ،و
الفيضانات الساحلية و الداخلية .وتسمى هذه العواصف
الكبيرة األعاصير و الزوابع في أجزاء أخرى من العالم .
يتم تصنيف األعاصير إلى خمس فئات  ،مع كون فئة 5
اشد الفئات ،على الرغم من جميع الفئات تسبب الضرر
 .في نيوجيرسي ،موسم األعاصير يبدأ في الفترة من
منتصف أغسطس و ينتهي أواخر تشرين األول .

المناطق المعرضة للخطر
إذا كنت تعيش في جزيرة ،مجتمع ساحلي  ،منطقة
معرضة للفيضانات أو منزل متنقل ،اذا انتم في خطر أكبر
بكثير خالل اإلعصار أو اي عاصفة مدارية .من المحتمل
أن تكون أول من يتلقى أوامر اإلخالء عندما تقترب هذه
العواصف من والية نيو جيرسي .

دليل المواقع

اتصال

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرته تعاني صدمة من
الكارثة  ،انظر لدينا قائمة من مصادر الصحة العقلية هنا :

الخط الساخن للكوارث

CatholicCharitiesCamden.org/
Resources/Mental Health

856-342-4145

NJ Office of Emergency Management (OEM):
www.Ready.NJ.gov

المتطوعين  /التبرعات الخط الساخن

اتصاالت عن طريق مقاطعةOEM :قائمة

www.Ready.NJ.gov/about/association.html

856-342-8785
Disaster@CamdenDiocese.org

الخر االخبار عن الجهود المبذولة لالستجابة للكوارث :

CatholicCharitiesCamden.org/Disaster · Facebook: Catholic Charities, Diocese of Camden · Twitter: @CCharitiesSJ

