لو العاصفة
عملت ليك
أضرار
في بيتك

Sudanese Arabic

لو ما عندك تأمين

وعائلتك وأصحابك ما بقدرو يساعدوك ،اتصل بـ:

• مكتب حماية الطفل Department for Child Protection
) (DCPعلى الرقم  0418 943 835للمساعدة في السكن
الطارئ ،الهدوم ،األكل وحاجات تانية أساسية

العواصف والفيضانات بتعمل فوضى في البيوت،
وممكن تقطع الكهرباء والموية وتعطل أنظمة
الصرف الصحي والغاز .الطرق أو المطارات أو
الموانئ البحرية برضو ممكن يقفلوها ،وخطوط
التلفون ممكن تنقطع.

• مكتب اإلسكان  Department of Housingعلى الرقم
 1800 093 325لإلسكان الحكومي أو المساعدة
في قروش وديعة الضمان لاليجارات السكنية لو
كنت بتستحقها

بعد العاصفة أو الفيضان إنت ممكن تلقى نفسك محتاج
لسكن طارئ ،أو لخدمات إعانة ودعم ،أو تكون محتاج
لقروش أو أكل أو موية.

لو حصلت ليك أضرار شديدة في بيتك وانت محتاج
مساعدة ،اتصل بخدمة طوارئ الوالية  SESعلى
الرقم 132 500

لو كان عندك تأمين

إنقطاع الكهرباء

• إتصل بشركة تأمينك طوالي ألنو في شركات كتيرة
عندهم خدمة  24ساعة

• اتصل بشركة  Western Powerعلى الرقم 131 351

• يمكن ناس شركة التأمين يقدرو يوفرو ليك سكن
طارئ وأكل وقروش زي إعانة سريعة في أزمتك

• اتصل بشركة  Horizon Powerعلى الرقم
 132 351لو كنت ساكن في منطقة إقليمية
(ولو إنت ما متأكد راجع فاتورتك األخيرة)

• إنت الزم تتأكد من أمان بيتك قبل ما تمرق منو ألنك
إنت مسؤول عن أمنه
• ما تحاول تعمل أي تصليحات ّ
إال تكون مؤهل ،ألنو
ده ممكن يعرضك أنت أو عائلتك للخطر أو يتسبب
في أضرار زيادة ويمكن بوليصة تأمينك ما تغطيها

• إبدأ بالنضافة حول بيتك – أجمع الحاجات المشتتة
زي أغصان الشجر واألنقاض ولمّها في أكوام بعيدة
من عدادات الموية والصمامات وخطوط التلفون

• لو عندك أي استفسارات عن التأمين ،اتصل بمجلس
شركات التأمين في أستراليا Insurance Council of
 Australiaعلى الرقم 1300 728 228

• اتصل بمجلسك المحلي عشان يدوك نصائح عن
خدمة جمع مخلفات الحدائق وغيرها من المواد
زي سياجات اإلسبستوس

النضافة

لو داير نصائح عن الحاجات المفروض تعملها
قبل وأثناء وبعد العاصفة ،خش في موقع االنترنت:
www.fesa.wa.gov.au
Government of Western Australia
TSP14530

Fire & Emergency Services Authority

