النجدة

9-1-1

لخدمتك
ال لتسليتك

ماذا يجب أن تعلمه ألبنائك بخصوص
هاتف النجدة 9-1-1
هل يعلم أبناؤك كيف يطلبون النجدة يف حالة الطوارئ؟
علّم أبناءك كيف يطلبون النجدة يف حال ة الطوارئ.
حفّظ أبناءك عنوان سكنهم ورقم الهاتف مبجرد متكنهم
من التعلم .سجل العنوان ورقم الهاتف عىل كل الهواتف
إن كانوا ال يحفظونهام.
أخرب أبناءك بأهمية اإلجابة عىل كل أسئلة موظف النجدة
ومواصلة املكاملة الهاتفية حتى يخربهم هو بإمكانية إنهائها.
ه
أخرب أبناءك مبخاطر إجراء بالغات كاذبة عىل
هاتف النجدة  .9-1-1ه

ما هي مخاطر إجراء مكاملات كاذبة عىل
هاتف النجدة 9-1-1؟

مطافئ
رشطة
إسعاف
2016-01-13 3:19 PM

ملزيد من املعلومات حول خدمة
 ،Sask911يُرجى االتصال
عىل الرقم املجاين 1.866.757.5911
أو تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين
www.gr.gov.sk.ca/Sask911
بريد إلكرتوين:
Sask911inquiry@gov.sk.ca

فضالً عن تسبب املكاملات الكاذبة عىل هاتف النجدة 9-1-1
يف إهدار الوقت واملال ،قد تكون أيضً ا شديدة الخطورة .فإذا
كانت خطوط النجدة  9-1-1مشغولة ببالغات كاذبة ،رمبا تضيع
فرصة إنقاذ شخص ما يف مأزق ويحتاج إىل النجدة فعليًا .ه

كل الشكر والتقدير لخدمة رشطة تورونتو عىل منحنا اإلذن
بتعديل موادها الستخدامها مبقاطعة ساسكاتشوان
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ما هو؟

نصائح بخصوص استخدام رقم
النجدة 9-1-1

رقم النجدة  9-1-1هو رقم عاملي للنجدة يف حاالت الطوارئ
بخدمات اإلسعاف والرشطة واملطافئ ،ويتاح يف مقاطعة
ساسكاتشوان  24ساعة يوم ًيا .ك

حافظ عىل هدوئك وتحدث بوضوح .ابدأ بتحديد الخدمة
وحض
الطارئة التي تحتاجها (الرشطة أم الحريق أم اإلسعاف) ّ
املعلومات التالية :ة

متى يجب أن أطلبه؟
يف املواقف التي تتعرض فيها األرواح أو املمتلكات للمخاطر.
من الحاالت الطارئة التي يُطلب فيها رقم النجدة 9-1-1
الحريق أو وقوع جرمية يف نفس التوقيت أو يف الحاالت
الطبية الطارئة .ة

لنفرتض أنني أحتاج الرشطة ولكن
الحالة غري طارئة؟
إذا كانت شكواك غري طارئة أو ال تشكل تهدي ًدا فوريًا لألرواح
أو املمتلكات؛ كشكوى بخصوص موقف السيارات أو حفل
صاخب أو فقدان أشياء والعثور عليها ،فاتصل عىل رقم
البالغات غري الطارئة للرشطة يف منطقتك .ك
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• ماذا يحدث تحدي ًدا؟
• يف أي مكان؟
• ما اسمك وعنوانك ورقم هاتفك؟
يُرجى البقاء عىل الخط حتى تقدم ملوظف النجدة أي
معلومات أخرى مطلوبة .ال تنه املكاملة إال بعد أن يطلب منك
املوظف إنهاؤها .ا

االتصال بالنجدة مجاين
ميكن إجراء املكاملات مجانًا حتى من هواتف الخدمة مدفوعة
األجر والهواتف املحمولة من أي مكان مبقاطعة ساسكاتشوان
تتاح به الخدمة مبجرد االتصال عىل رقم النجدة  .9-1-1ة

اتصل عىل
9-1-1
للخدمات
الطارئة

حريق
جرمية تقع حالياً
طوارئ طبية
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