
وقائع حول

طوارئ



911 وقائع حول
 911 هو رقم 

 مخصص للحاالت الطارئة فحسب

اتصل بالرقم 911  إذا كانت صحتك، سالمتك أو ممتلكاتك مهددة 

 بالخطر وتحتاج إىل املساعدة الفورية. 

 اتصل بالرقم 911 مجاناً من أّي هاتف، مبا فيها الهواتف العمومية.

 اتصل بالرقم 911 من أّي مكان يف نوفا سكوشا وعرب أّي

  مزود لخدمات الهاتف.

عند االتصال بالرقم 911, من املهم جداً أن تبقى عىل الخط مع متلقي 

مكاملات 911 واإلجابة عىل كافة األسئلة.

 توقّع أن تُطرح عليك األسئلة التالية:

 • نوع الحالة الطارئة

 • رقم العنوان املدين، اسم الشارع ونوعه، املنطقة، واالقليم

 • تأكيد رقم الهاتف الذي تتصل منه

يقوم عندها متلقي املكاملة بتحويلك مبارشة إىل قسم اإلطفاء أو الرشطة 

 أو اإلسعاف يف منطقتك.

 تحّدث مبارشة مع القسم واعطهم أي معلومات أخرى

قد يحتاجون إليها.



االتصال بالرقم 911 
 من هاتف أريض

 سيعرف متلقي املكاملة:

 • عنوانك

 • رقم هاتفك، حتى لو كان غري مدرج أو غري منشور

 • وحدات الطوارئ املستجيبة يف منطقتك من رجال رشطة، أو

   إطفاء أو مسعفني طبيني.

يف حال كنت عاجزاً عن الكالم، ستتوجه وحدات الطوارئ إىل العنوان 

 الظاهر عىل شاشة متلقي املكاملة.

معلومة مفيدة حول السالمة: احرص عىل أن يكون لديك هاتف أريض 

واحد عىل األقل موصوالً مبقبس الحائط مبارشة. فالهواتف الالسلكية 

تتوقف عن العمل عند انقطاع التيار الكهربايئ. راجع رشكة الهاتف 

ملعرفة ما إذا كان خطك األريض سيتوقف عن العمل يف حال

انقطاع التيار الكهربايئ.  



االتصال بالرقم 911 
 من هاتف نقال

 سيعرف متلقي املكاملة:

 • موقعك التقريبي

 سيحتاج متلقي املكاملة إىل: 

 • تفاصيل موقعك لتحويلك إىل فريق الطوارئ املالئم- أعِط العنوان

    الذي وقعت فيه الحالة الطارئة أو أّي معلومات أخرى ميكن أن

    تساعدهم عىل العثور عليك.

االتصال بالرقم 911 
عن طريق خدمة االتصال الهاتفي عرب

VoIP االنرتنت- ڤويب 

 عند االتصال بالرقم 911 عرب االنرتنت، يجب أن تدرك التايل:

 • قد ال يتمكن متلقي املكاملة من معرفة رقم هاتفك وعنوانك 

 • قد ال يتم إرسال اتصالك مبارشة إىل مركز الطوارئ 911 يف نوفا

سكوشا- راجع مزود الخدمة ملعرفة كيفية معالجتهم التصاالت 911.    

• لن تتمكن من االتصال عند انقطاع التيار الكهربايئ أو خدمة االنرتنت.



االتصال بالرقم 911 
 عرب الرسائل النصية املرسلة إىل خدمة 911 لضعاف

 السمع أو النطق  

 الستعامل هذه الخدمة، عليك:

 • تسجيل رقم هاتفك النقال لدى مزود الخدمة الالسلكية

    الذي تتعامل معه

 • التأكد من  توافق هاتفك النقال

 يتلقى عندها مركز الطوارئ 911 تنبيهاً العتامد الرسائل

 النصية يف املحادثة.

االتصال بالرقم 911 
 عرب الهاتف النيص

ميكن لضعاف السمع أو الذين يعانون من صعوبات يف النطق استخدام 

الهاتف النيص لالتصال بالرقم 911 مبارشة. 



االتصال بالرقم 911 
 عندما ال يتحدث الشخص االنجليزية أو الفرنسية

يستطيع متلقي املكاملة التواصل مع مرتجمني فوريني

  يف أكرث من 170 لغة.

االتصال بالرقم 911 
 عند مشاهدتك حالة طارئة أثناء القيادة

 • أوِقف سيارتك يف مكان آمن بالقرب من املوقع ملنح املزيد من 

التفاصيل حول مكان وقوع الحالة الطارئة ووقائع ما يجري     

 • اتصل بالرقم 911  

• أعِط متلقي املكاملة أكرب قدر ممكن من التفاصيل عن موقعك: 

للمزيد من املعلومات حول الرقم 911:
مكتب إدارة الطوارئ

 - إعِط رقم الشارع أو الطريق الرسيع، اتجاه السري واملوقع

 - ابحث يف الطرق الرسيعة رقم 100 وما فوق عن اللوحات التي تدّل 

   عىل املسافة، والتي تكون موزعة عىل بعد كيلومرت واحد عن

  بعضها البعض.



 هل عنوانك املدين مريئ من الشارع؟ 

تأكد من أنه ميكن رؤية عنوانك املدين من الشارع، يف الليل أو النهار، 

لتتمكن فرق االستجابة للحاالت الطارئة من العثور عليك بسهولة. تعترب 

األرقام البيضاء املوضوعة عىل خلفية زرقاء عاكسة الخيار األفضل. 

تأكد من ان كافة األشخاص املقيمني يف منزلك أو يف محل عملك يعرفون 

 العنوان املدين الصحيح. ضع العنوان املدين بالقرب من الهاتف.

 متى أتصل بالرقم 911؟

عندما تكون صحتك، سالمتك، أو ممتلكاتك مهددة بالخطر    

وتحتاج إىل املساعدة الفورية.   

عندما ال تكون متأكداً ما إذا كانت حالتك تعترب طارئة -     

ميكن ملتلقي مكاملة 911 أن يساعدك عىل معرفة ما إذا    

كنت تحتاج إىل مساعدة فورية أم ال.    

ال ميكن االتصال بالرقم 911 لالستعالمات العامة، كاالتصال    

مثالً بجهاز الرشطة لالستفسار عن تحقيقات جارية أو    

بقسم اإلطفاء لالستعالم عن الفعاليات املجتمعية.   

 إن االتصاالت غري الرضورية بالرقم 911 من شأنها استهالك موارد قيّمة.

إن األشخاص الذين يسيؤون استخدام النظام عرب االتصال عمداً بالرقم 

911 لإلبالغ عن حاالت غري طارئة، قد يتعرضوا للمساءلة القانونية 

ويواجهوا عقوبات جزائية جسيمة.  

هاتف: 1-866-424-5620
emo@novascotia.ca :الربيد االلكرتوين



 ماذا لو اتصلت بالرقم 911 خطأً؟

ال تقفل الخط. ابَق عىل الخط إلبالغ متلقي املكاملة بأنك اتصلت خطأً، 

ألنه إذا أقفلت الخط، فقد يعاود موظف 911 االتصال بك ويطلب من 

 خدمات الطوارئ تفقدك.  

 األطفال والرقم 911 

يرجى تعليم األطفال متى يجوز االتصال بالرقم 911 ومتى ال يجوز 

القيام بذلك. كن حريصاً عىل أن ترشح لهم بأن هذا الرقم مخصص 

للحاالت الطارئة فحسب. 

www.novascotia.ca/emo
@NSEMO :تويرت


