دليل السالمة 2021

تعلم المزيد
يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات حول الموضوعات المدرجة يف هذا الدليل ،باإلضافة إىل أخبار
 Toronto Community Housingواجتماعاته وسياساته ونماذجه وقوالبه عىل الرابط
.torontohousing.ca

للحصول عىل نسخة أخرى من هذا الدليل ،يمكنك:

• طباعته رابط ر
االنتنت torontohousing.ca/safetyguide
اإلقليم أو مكتب إدارة الممتلكات
• تفضل بزيارة مركزك
ي
• اتصل بـ ( Client Care Centreمركز رعاية العمالء) عىل الرقم  416-981-5500أو
help@torontohousing.ca

ً
دقيقا ف وقت ر
النش.
لقد كان هذا الدليل
ي
ر
ون help@torontohousing.ca.
أرسل التصحيحات عىل عنوان ر
التيد اإللكت ي
© آب (أغسطس)  2021مجتمع إسكان تورونتو

مرحبا

ً
ر
لحواىل  58000أرسة يف
الت تمتلكها مدينة تورونتو ،بيوتا للسكن
ي
تقدم مؤسسة  ،Toronto Community Housingي
األحياء المجاورة يف جميع أنحاء المدينة .نحن نسىع لتقديم إسكان نظيف وآمن وحسن الصيانة وميسور التكلفة ،وربط السكان
ر
ر
الت من شأنها أن تحسن المعيشة وجودة الحياة يف
بالخدمات والدعم .نحن نعمل مع
العديد من الشكاء لتعزيز الفرص ي
ً
مجتمعاتنا ،حيث نجعل من تورونتو مكانا أفضل للعيش.

تعتت سالمة السكان والمجتمعات لدينا أولوية قصوى .هذا هو دليلك إىل معلومات السالمة لبيتك يف Toronto
ر
ر
الت يمكنك من خاللها االستعداد لحاالت الطوارئ،
 .Community Housingيحتوي الدليل عىل تفاصيل حول ً الطرق ي
باإلضافة إىل ما يجب القيام به عند حدوث مشكلة .ويوضح أيضا ما تقوم به مختلف األقسام التابعة لمجتمع Toronto
 Community Housingللمساعدة يف الحفاظ عىل مجتمعات آمنة.
ص يف تورنتو
نشكر العديد من الموظفي والسكان وأعضاء فريق عمل التواصل مع السكان واللجنة المعنية بالوصول الشخ ي
لإلسكان ( )R-PATHالذين ساهموا بأفكارهم ومالحظاتهم لوضع هذا الدليل بي يديك .حافظ عىل هذا الدليل ،واتصل بنا
يف أي وقت تحتاج إىل مساعدة.

مالحظة مهمة:
دليل المستأجر هو مصدر للمعلومات الشيعة من أجلك .قد تتغت المعلومات يف هذا الدليل مع مرور الوقت وقد تصبح
معلومات قديمة ال أهمية لها.
تعتت المعلومات الواردة يف هذا الدليل استشارة قانونية .إذا ظهر أي تضارب بي ما هو مكتوب يف هذا الدليل وأي
يجب أال ر
ً
ً
قانون كندي (سواء كان فدراليا أو إقليميا أو غت ذلك) ،أو أي سياسة تخص مؤسسة Toronto Community Housing
ر
شء يف هذا الدليل يجب أن ُينظر إليه عىل
أو إجراءاته أو توجيهاته ،فإن ذلك القانون أو السياسة أو اإلجراء هو الذي يسود .ال ي
ر
ر
بشء ما يف المستقبل أو تقديم
أنه تعهد من قبل مؤسسة  Toronto Community Housingبعمل ي
شء ما أو بالقيام ي
عرض أو اتفاق.

ُ
دليىل ،الرجاء إعادته إىل:
قد
ف
إذا
ي
االسم:
العنوان:

جدول المحتويات
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الخدمات والدعم
الجماع يف تورونتو مدار الساعة طيلة أيام السنة عىل الرابط
يمكنك االتصال أو التواصل مع مركز رعاية العمالء التابع لإلسكان
ي
ر
ون help@torontohousing.ca.
عت ر
 416-981-5500أو بالمراسلة ر
التيد اإللكت ي
الجماع يف تورونتو 416-921-2323
وحدة السالمة المجتمعية التابعة لإلسكان
ي
• تعلم المزيد حول وحدة السالمة المجتمعية يف صفحة .8

أرقام مهمة تخص السالمة

ر
لك
الت يمكنك االتصال بها عىل مدار الساعة طيلة أيام السنة .مالحظة مهمةً :احتفظ بهذه األرقام ي
يىل قائمة باألرقام ي
فيما ي
لذلك.
إىل
أيضا الذهاب
يمكنك
عندما تحتاج
مساعدة
عىل
الحصول
من
تتمكن
 torontohousing.ca/safetynumbersللحصول عىل قائمة موارد إضافية.
خدمات الطوارئ( 9-1-1 :تتوفر خدمة الرسائل النصية أو الهاتف النص أو خدمة  TTYلضعاف السمع) .اتصل ً
دائما بهذا
ي
الرقم يف حالة الطوارئ ،الذي ستبطك مع ررسطة تورنتو
وخدمات تورونتو إلخماد الحرائق وخدمات المسعفي يف تورونتو.
• االتصال ر
بالشطة يف الحاالت غت الطارئة :اتصل بالرقم  416-808-2222أو  )TTY( 416-467-0493يف الحاالت
ر
(ف حاالت االحتيال أو التبليغ عن رسقة وما إىل ذلك) .تعمل ررسطة
غت الطارئة إذا كنت بحاجة لمساعدة من الشطة ي
ر
منتشة يف جميع أنحاء المدينة .تفضل بزيارة torontopolice.on.ca/divisionsللعثور
تورونتو يف أقسام
عىل القسم القريب عليك أو معلومات االتصال به.
• Crime Stoppers:اتصل بالرقم  416-222-8477أو  1-800-222-8477إذا كان لديك معلومات عن جريمة
ر
داع للتعريف بنفسك.
لمشاركتها مع الشطة .ال ي
• خدمات الضحايا ( :)Victim Servicesاتصل بالرقم  416-808-7066للحصول عىل دعم فوري لضحايا الجرائم.
الهاتف للضحايا يف مكتب االدعاء العام :اتصل بالرقم  1-888-579-2888أو 416-314-2447عىل
• خط الدعم
ي
مدار الساعة للتحدث إىل مرشد معلومات أو إحاالت .تتوفر الخدمات بعدة لغات.
• خط مساعدة النساء المعتدى عليهن :اتصل بالرقم  416-863-0511أو  )TTY( 1-866-863-7868لمساعدة
النساء المعتدى عليهن .تتوفر الخدمات بعدة لغات.
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السالمة في مجتمعك
اتصل ً
دائما بالرقم  9-1-1يف الحاالت الطارئة مثل اندالع حريق أو وقوع جريمة عنف أو حالة طبية طارئة مهددة للحياة.

وحدة السالمة المجتمعية ( Community Safety
416-921-2323 — )Unit
يحق لجميع السكان الشعور باألمان يف أحيائهم .يمكنك االتصال بوحدة السالمة
المجتمعية حول مسائل مثل:
ر
ام
• نشاط غت مشوع أو إجر ي
• مخالفات وقوف السيارات
• االعتداء
• األصوات المزعجة بإفراط
يتواجد الموظف للرد عىل المكالمات ً
يوميا عىل مدار الساعة ،سبعة أيام يف األسبوع.

فريق وحدة السالمة المجتمعية
•

•
•
•

ّ
رجال ر
التحري والقيام باعتقاالت فيما يخص ممتلكات
الشطة الخاصة ليسوا ضباط ررسطة ولكن لديهم سلطة
 .Toronto Community Housingوهم يتجولون ً
مشيا عىل األقدام أو عىل الدراجات الهوائية أو بالسيارات.
ويمكنهم توفت األمن يف أحداث خاصة.
يقوم ضباط إنفاذ قواني مواقف السيارات بدوريات يف أماكن وقوف السيارات ولديهم سلطة إصدار المخالفات
قانون.
وسحب المركبات المتوقفة بشكل غت
ي
يساعد مرشدو السالمة المجتمعية يف تقديم برامج السالمة للسكان والقيام بالتوعية المجتمعية.
يقوم مركز اإلرسال بالرد عىل مكالماتك ،ويحافظ عىل سالمة الضباط من خالل مراقبة ترددات الراديو وتتبع حاالت
ً
ر
الت يحتاجون إليها
الضابط .ويعملون أيضا مع المستجيبي األوائل للطوارئ للتأكد من إرسال الضباط للمساعدة ي
عند الضورة.

تعمل وحدة السالمة المجتمعية بشكل وثيق مع وكاالت إنفاذ القانون األخرى مثل ررسطة تورنتو .فهم يقومون بدوريات
ر
مشتكة ،ويشاركون يف مشاري ــع خاصة ،ويساعدون يف التحقيقات الجنائية الخطتة.

السالمة يف مجتمعك
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ماذا يحدث عندما تتصل

ُ
لك يعرف ماذا تريد .تشمل هذه األسئلة:
سوف يطرح عليك الشخص الم ِ
رسل بعض األسئلة ي
• اسمك وعنوانك ورقم االتصال بك (ليس بالضوري أن تقدم هذه المعلومات ،ولكن يف حال وقوع حادثة تحتاج إىل
متابعة لحلها ،قد تكون هذه مشكلة إذا لم يتمكن موظفو وحدة السالمة المجتمعية من االتصال بك)
• أين تتواجد يف وقت االتصال ومكان المساعدة المطلوبة
ُ
رسل أنه قد تكون
• من هو الشخص
المعت (إذا كنت من ضمن المطلوب مساعدتهم ولديك إعاقة ،ر
أخت الشخص الم ِ
ي
هناك حاجة إىل مساعدة خاصة)
• إذا كان أحد األشخاص قد تعرض ألذى

ُ
رسل االتصال
إذا اتصلت بشأن حالة طوارئ يتعرض من خاللها أشخاص أو ممتلكات للخطر ،فسيطلب منك الشخص الم ِ
ر
بخدمات الطوارئ ف تورونتو عىل الفور ر
المرسلون بعد
المبارسة بما حدث .سيقوم
حت تتمكن من اطالعهم عىل معرفتك
ِ
ي
ذلك بالمتابعة مع خدمات الطوارئ وإرسال ر
الشطة الخاصة إىل مكان الحادث.
المرسلون بإعطائهم معلوماتك .ثم ستعمل ر
إذا لم يكن الموقف بحاجة إىل حضور فوري ر
الشطة
للشطة الخاصة ،فسيقوم
ِ
الخاصة مع موظف الموقع ر
ورسطة تورنتو (إذا لزم األمر) لمتابعة ما يسبب لك القلق.
ي
المرسل أو موظف ر
الشطة الخاصة المناوب رقم الحادث .إذا كنت ال تريد الكشف عن هويتك
يمكنك أن تطلب من الشخص
ِ
ً
إطالقا عند التبليغ عن حادث ،فيجب عليك االتصال بمركز  Crime Stoppersعىل الرقم .416-222-8477

ما الذي يمكننا القيام به
يوجد لدى السكان يف العديد من مجتمعاتنا "شبكات صداقة" غت رسمية أو اجتماعات مجتمعية لالطمئنان عىل بعضهم
ً
ً
شخصا ما يف Toronto Community
فأخت
البعض .ومع ذلك ،إذا كنت قلقا بشأن مشكلة تتعلق بالسالمة أو األمن،
ر
 .Housingقد يكون هذا الشخص موظف يف الموقع أو موظف يف المركز أو يف وحدة السالمة المجتمعية.

كاميرات األمن
تستخدم  Toronto Community Housingكامتات مراقبة بالفيديو يف جميع
ممتلكاتنا .تساعد الكامتات يف التحقيقات بعد التبليغ عن جريمة .تساعد الكامتات
ً
ام.
أيضا يف ردع النشاط اإلجر ي
اع ذلك وفق
يحق للسكان االحتفاظ بقدر معقول من الخصوصية .علينا أن نر ي
احتياجات السالمة .نضع الكامتات يف أماكن عامة يف تورونتو
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ر
الت يجب أن يتمتع فيها السكان والموظفي وعامة الناس
ملكية مجتمع اإلسكان .نحن ال نضع الكامتات يف األماكن ي
بالخصوصية إىل حد معقول .عىل سبيل المثال ،ال نضع كامتات تكشف باب مفتوح للوحدة أو يف الحمامات أو غرف تغيت
المالبس.
يمكن للموظفي المضح لهم فقط الوصول إىل سجالت المراقبة بالفيديو .ررسطة تورونتو
رسم للحصول عىل تسجيالت الفيديو عند الحاجة إليها للتحقيق يف جريمة.
يجب تقديم طلب
ي
ً
تلقائيا بحذف تسجيالت الفيديو بعد ر
ً
فتة االحتفاظ القصتة جدا المنصوص عليها يف سياساتنا .يتم االحتفاظ
يقوم النظام
ر
ً
بالتسجيالت لفتات أطول فقط إذا قيل لنا أن التسجيل مطلوب قانونيا ألغراض التحقيق أو لمسألة قانونية أخرى ،ولكن يجب
إخطارنا قبل حذف التسجيالت.

ما الذي يمكنك القيام به
ال تخضع الكامتات الخاصة بنا للمراقبة يف كل األوقات .من المهم أن تبلغ عن أي جريمة أو حادثة حدثت يف المبت وحوله يف
أقرب وقت ممكن ر
حت يتمكن الموظفون من التحقق من تسجيالت الفيديو ومعرفة ما إذا تم االستيالء عليها.
انتقل إىل  torontohousing.ca/CCTV-policyوتعرف عىل المزيد حول كيفية استخدام لقطات المراقبة بالفيديو
وحفظها وتخزينها والتخلص منها.

السلوك المعادي للمجتمع
يتعارض السلوك المعادي للمجتمع مع ققققق ققققققق ققققققق ( )Residential Tenancies Actوسياساتنا.
يىل بعض األمثلة عىل السلوك المعادي للمجتمع:
فيما ي
ر
• أي تضف غت مشوع ،مثل تجارة المخدرات
• التخريب—اإلضار بالممتلكات عن قصد
تعاط المخدرات يف العلن
• ررسب الكحول أو
ي
• االعتداء أو التسكع
• التدخي يف أماكن ُيمنع فيها التدخي
المبان وإطالق األلعاب النارية وإشعال الحرائق
• أعمال غت آمنة مثل تسلق
ي
• السلوك المشبوه ،مثل التنصت عىل البيوت أو النظر يف نوافذ السيارات
• تشغيل إنذار الحريق دون سبب
• األصوات المزعجة بإفراط
• إلقاء القمامة يف غت مكانها
المشء ،مثل مضايقة السكان اآلخرين
التخريت أو
• السلوك
ري
ي
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ماذا يمكن أن يحدث
سيعمل موظفو  Toronto Community Housingمع السكان لمعالجة السلوك المعادي للمجتمع وتوفت الدعم عند
يىل ،وذلك حسب ما يصدر
اللزوم .ومع ذلك ،يمكن أن يكون السكان الذين يتضفون بطريقة معادية للمجتمع عرضة لما ي
عنهم من تضفات:
الخط
الشفه أو
• التنبيه
ي
ي
المتر" يف مجلس حل التاعات بي المؤجر والمستأجر()Landlord and Tenant Board
• التعرض لـ "اإلخالء ر
• االعتقال أو توجيه التهم وضورة المثول أمام محكمة

ما المقصود باإلخالء المبرر؟

ً
أساسا لإلخالء .من األمثلة عىل السلوك
المتر ،يمكن أن يكون السلوك المعادي للمجتمع
بموجب القانون وسياسة اإلخالء ر
المعادي للمجتمع الذي يؤدي إىل اإلخالء:
• عندما يتدخل شخص ما بشكل كبت يف حق الساكن باالستمتاع بشكل معقول بمتله بسالم وهدوء.
• عندما يقوم شخص ما بتدمت المسكن عن قصد
ا
• عندما يرتكب شخص ما أعماًل غت قانونية مثل استخدام األسلحة أو االتجار بالمخدرات
• عندما يقوم شخص ما بأشياء غت آمنة أو يجعل اآلخرين غت آمني
أنت مسؤول عن سلوك أي شخص يعيش معك ،وكذلك ضيوفك أو زوارك .إذا تضف هؤالء بطريقة تدعو لإلخالء ،فيحق
ل Toronto Community Housingالتقدم بطلب إلخالء أرستك بأكملها.

ما الذي يمكننا القيام به
معاد للمجتمع ،اتصل بوحدة السالمة المجتمعية عىل الرقم 416-921-2323
• للتبليغ عن سلوك ٍ
• انتقل إىل torontohousing.ca/evictions-for-cause-policyلتعرف المزيد حول سياسة اإلخالء
المتر
ر
• انتقل إىل torontohousing.ca/guest-policyلتعرف المزيد حول سياسة الزوار والضيوف

السيطرة على الوحدة السكنية

تحدث السيطرة عىل الوحدة السكنية عندما ر
يبف الناس يف متلك بطريقة
ً
جسديا أو ً
عقليا ،أو قد ر
تخش
تجعلك تشعر بعدم األمان .قد تشعر بالخوف
عىل أموالك.
يتمكن األشخاص غت المرغوب فيهم من الوصول إىل وحدة الساكن من خالل
مصادقته أو استخدام أساليب ُّ
التنمر رلتويعه .وقد يكون هذا الشخص من أفراد
األرسة.

ما الذي يمكننا القيام به
يمكن فقط لـ  Toronto Community Housingالتخلص من شخص غت مرغوب فيه إذا تم التبليغ عن الموقف .نحن
نتفهم أن كونك ضحية السيطرة عىل الوحدة أمر مروع ،ولكن من المهم التبليغ عن ذلك ر
حت تحصل عىل المساعدة .يمكن
ً
أكت الحقا .قد يواجه السكان الذين ال يبلغون عن حالة من
أن تؤدي السيطرة عىل الوحدة السكنية إىل حدوث مشاكل ر
1
1
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متر أو كليهما ،وذلك حسب ما يحدث يف الوحدة السكنية .ال تجازف
السيطرة عىل وحدة سكنية تهم جنائية أو إخالء ر
بفقدان متلك.
عندما تبلغ بأن وحدتك قد تمت السيطرة عليها ،سنوفر لك فحوصات صحية وأنواع أخرى من الدعم أثناء حل الموقف.
ً
إذا كنت تشك يف حدوث سيطرة عىل وحدتك السكنية يف المبت ،فيجب عليك التبليغ عن ذلك أيضا .يمكن التبليغ عن
عمليات السيطرة عىل الوحدات السكنية إىل:
• وحدة السالمة المجتمعية عىل الرقم 416-921-2323
المحىل يف منطقتك
• فرع ررسطة تورونتو
ي
•  Crime Stoppersعىل الرقم TIPS)( 416-222-8477

منع الجريمة في الحي
التصميم البيئي
عندما تقوم  Toronto Community Housingبإصالحات كبتة أو إعادة
والمبان بحيث يكون من الصعب
تطوير ،فإننا نبحث عن طرق لتصميم األحياء
ي
القيام بأنشطة إجرامية أو معادية للمجتمع.
عىل سبيل المثال ،نتأكد من ربط المجتمعات بالشوارع بحيث ال تكون مغلقة.
ويجب أن تكون الشوارع قابلة للوصول من ر
أكت من نقطة يف األحياء المحيطة
بهم .نتأكد من اإلضاءة الجيدة يف الممرات والطرق وأماكن وقوف السيارات.
وعندما نبت ،نتأكد من أن النوافذ ر
والشفات تطل عىل األرصفة ومواقف
ي
السيارات.

ما الذي يمكنك القيامِّ به

ً
ً
امش يف مناطق مضاءة جيدا عىل مسارات ثابتة وبعيدا عن األحراش .بلغ الحارس أو مركز رعاية العمالء عن أي مصابيح
ِ
كهربائية تالفة أو ر
محتقة.
ا
ريف ،فاحرص عىل تشغيل اإلضاءة الخارجية ليال .يساعد هذا المشاة عىل رؤية السلوك المعادي
إذا كنت تسكن يف متل ي
للمجتمع وإحباطه .يمكنك استخدام المصابيح الموفرة للطاقة ولن يكون لها تأثت كبت عىل فاتورة الطاقة المائية.

منع الجريمة في المبنى أو المنزل الخاص بك
ما الذي يمكنك القيام به

•
•
•
•

1
3

• حافظ عىل إغالق جميع أبواب متلك.
األرض ،فتأكد من قفل
الريف يف الطابق
• إذا كانت وحدتك السكنية أو متلك
ي
ي
النوافذ واألبواب وإغالقها يف جميع األوقات.
ً
• ال تستخدم سنادا يمنع إغالق األبواب وال تضع عوائق يف الممرات
يعتت انتهاك لإليجار وقققققق ققققققق .
والساللم .هذا ر
• انظر يف المصاعد قبل الدخول إليها .إذا كنت تشعر بعدم االرتياح ،فانتظر
المرحلة التالية.
الداخىل قبل
• تأكد من معرفة الشخص الذي يتصل عىل جهاز االتصال
ي
السماح له بالدخول إىل المبت.
فنت التصليح ،بطريقة مناسبة قبل
• تحقق من هوية جميع البائعي ،مثل ي
ر
السماح لهم بالدخول إىل متلك .ما لم يكن األمر يتعلق بالصيانة الطارئة ،ستتلف
إشعارا قبل  24ساعة عىل األقل من الدخول قبل أن ر
ً
يأن البائع إىل وحدتك.
ي
ر
اإللكتونية ألي شخص ال يعيش معك يف الوحدة
تعط أي نسخة من مفاتيح وحدتك السكنية العادية أو
ال
ي
السكنية.
أخت الحارس عىل الفور أو اتصل بمركز رعاية العمالء
إذا فقدت مفاتيحك أو حافظة المفاتيح الخاصة بك ،ر
بعد ساعات العمل الرسمية.
ً
ر
ر
أخت الحارس إذا كنت ستبف بعيدا لفتة طويلة من الزمن .إذا كانت هناك حالة طوارئ يف
من باب المجاملة ،ر
المبت ،فقد تكون هناك حاجة للتعرف عىل جميع المستأجرين.
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منع الجريمة في مواقف السيارات
ما الذي يمكنك القيام به

• توخ الحذر عندما ر
تقتب من سيارتك .انظر واستمع لما يحدث من حولك.
ً
شخصا ً
غريبا يتبعك ،فعليك أن تتوخ الحذر وعدم المخاطرة .أبلغ
• إذا رأيت
موظف الموقع .ارجع إىل وحدتك
عن مخاوفك إىل وحدة السالمة المجتمعية أو
ي
ً
السكنية ُ
وعد الحقا إن أمكن.
• اقفل سيارتك ً
دائما وال رتتك أشياء ثمينة بداخلها.
ً
مهتما
• نتأكد من اإلضاءة الجيدة يف أماكن وقوف السيارات .إذا كنت
باإلضاءة أو تريد اإلبالغ عن لمبة تالفة أو ر
محتقة ،فاتصل بمركز رعاية العمالء.
ِّ
سجل دراجتك لدى ر
تسلسىل ،فاحفر
الشطة .إذا لم يكن يحتوي عىل رقم
•
ي
ً
ر
رقما عليها .افعل ذلك حت تتمكن من التعرف عىل دراجتك إذا تعرضت
للشقة.
ا
ر
بشء يصعب قطعه أو كشه .يوجد حامالت للدراجات يف العديد من المجتمعات .استخدم قفال
• اربط دراجتك ي
من النوعية الجيدة.

سالمة النوافذ
المبان السكنية التابعة
لقد تم تصميم النوافذ من أجل سالمتك يف ر ي
تف شاشات النوافذ يف وحدتك
ل .Toronto Community Housingي
ر
يكف لمنع األطفال أو الحيوانات
السكنية من الحشات .لكنها ليست قوية بما ي
األليفة من السقوط.
تسمح أقفال النوافذ بفتح النوافذ بأربــع بوصات ( 10سم) للسماح بدخول
ر
النف مع الحفاظ عىل سالمتك.
الهواء ي

بمن تتصل إلصالح النوافذ

ِّ
التيد
بلغ الحارس عن أي أقفال أو شاشات بحاجة إىل إصالح يف النوافذ .يمكنك مراسلة مركز رعاية العمالء عىل عنوان ر
ً
ر
ون help@torontohousing.caأو االتصال بالرقم  .416-981-5500ال تعبث أبدا باألقفال أو الشاشات أو
اإللكت ي
تحاول إصالحها بنفسك .إذا تعرض قفل أو شاشة لإلتالف عن قصد ،فقد تضطر إىل اإلصالح عىل نفقتك الشخصية .وقد
ريتتب عىل ذلك اإلخالء من الوحدة السكنية.

السالمة يف مجتمعك

Toronto Community Housing:دليل السالمة 2021

14

سالمة الشرفة

ر
وه من أجل سالمتك.
إذا كانت وحدتك السكنية تحتوي عىل رسفة ،فاستمتع بها .لكن تذكر القواعد .ي
ال تستخدم ر
الشفة للتخزين أو إحاطتها وتحويلها إىل غرفة إضافية .قد يؤدي
ذلك إىل خطر اندالع حريق ويخالف عقد اإليجار الخاص بك.
ر
تلف أي رشء من ر
الشفة .ويشمل ذلك أعقاب السجائر .استخدم منفضة
ي
ال ي
سجائر ثابتة وتأكد من إخراج جميع مواد التدخي.
ال تضع سجادة عىل ر
الشفة .من بي المخاطر األخرى ،يمكن أن يؤدي السجاد
المبلل إىل إتالف الخرسانة.
ال تقوم بالطه أو الشواء عىل ر
الشفة .قد يؤدي ذلك إىل خطر اندالع حريق
ي
ويخالف عقد اإليجار الخاص بك.

بمن تتصل إلصالح الشرفة
اتصل بمركز رعاية العمالء عىل الرقم .416-981-5500

انقطاع التيار الكهربائي
بمن تتصل حول انقطاع التيار
الكهربان عن شارعك أو إذا رأيت خطوط كهرباء معطلة ،فاتصل بـ  Toronto Hydroعىل الرقم
إذا انقطع التيار
ي
.416-542-8000
إذا كان االنقطاع يف متلك فقط (األضواء يف وحدتك مطفأة ولكن األنوار يف الرواق تعمل) ،فاتصل بمركز رعاية العمالء عىل
الرقم .416-981-5500

استعد النقطاع التيار الكهربائي
• اشحن العديد من المصابيح الكهربائية والبطاريات اإلضافية.
• حاول أن تحافظ عىل شحن الهواتف المحمولة واألجهزة األخرى بالكامل.
• ِّ
خزن أطعمة معلبة ومجففة .تحقق من تواري ــخ انتهاء الصالحية بانتظام.
• إذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصة ،فشارك يف عملية تحديد الهوية
الذاتية وامأل نموذج معلومات االتصال يف حاالت الطوارئ والمساعدة
الخاصة.تسمح هذه العملية للسكان الذين يعانون من حواجز الوصول
بالتعريف عىل أنفسهم بشكل رسي
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إىل  Toronto Community Housingللتأكد من أنهم آمنون أثناء الطوارئ من خالل المساعدة يف اإلخالء
أو فحوصات العافية.
ر
الذان يف صفحة .21
▪ تعرف عىل المزيد حول عملية التعرف
ي
ً
• إذا كنت تتناول أي دواء يجب أن يكون يف الثالجة ،فضع خطة إلبقائه باردا.
ِّ
موظف الموقع أو مركز رعاية العمالء عن المشكالت الكهربائية بمجرد حدوثها.
غ
بل
•
ي

ماذا ينبغي عليك أن تفعل عند انقطاع التيار الكهربائي

ً
الكهربان.
تلقائيا عند انقطاع التيار
المبان
ستعمل أضواء الطوارئ وإشارات الخروج الطوارئ يف
ي
ي
خالل ساعات العمل العادية ،سيختك الموظفون بما يجب القيام به .إذا استمر انقطاع التيار الكهربان ر
ألكت من ثالث
ر
ي
ساعات ،فسيقوم الموظفون ر
بنش اإلشعارات وزيارة الوحدات .وسوف يوافونك بمعلومات ويتحققون من احتياجاتك.
موظف الموقع عىل الفور.
فأخت مركز رعاية العمالء أو
• إذا كانت لديك إعاقة وتحتاج إىل مساعدة فورية،
ر
ي
ر
ر
المفاخ بالتيار عند عودته  .اترك
• إذا كنت تطبخ ،أطف الموقد .افصل األجهزة واإللكتونيات لتجنب التدفق
ا
ً
ً
متصال ر
حت تتمكن من التحقق من عودة الطاقة.
مصباحا واحدا
ً
• حافظ عىل باب الثالجة مغلقا للحفاظ عىل برودة الطعام ألطول ر
فتة ممكنة.
ا
• استخدم المصابيح اليدوية بدال من الشموع .إذا كان ال بد من استخدام الشموع ،فال رتتكها دون رقابة .احتفظ بها
ً
ر
شء يمكن أن تشتعل فيه
بعيدا عن األطفال أو الحيوانات األليفة ،وعىل مسافة  30سم عىل األقل من أي ي
النتان.

تحذير:

ً
الت تعمل بالغاز  -ف الداخل أو عىل ر
ر
الشفات.
ال تقم أبدا بالتسخي باستخدام سخانات ر
ي
التوبان أو الشواء أو المولدات ي
ينبعث من هذه األجهزة غازات أول أكسيد الكربون القاتل ،الذي ال يمكنك رؤيته أو شمه.

ر
ون torontohydro.comأو  416-542-8000للحصول عىل
اتصل بـ  Toronto Hydroعىل عنون ر
التيد اإللكت ي
الكهربان.
مستجدات حول انقطاع التيار
ي

اإلخالء
الكهربان للمبت ،فقد يطلب منك الموظفون اإلخالء.
إذا كان هناك تلف يف النظام
ي
أحض معك أي أدوية أساسية ووثائق مهمة وأموال والهوية.
حت تورونتو ر
سيساعدك الموظفون ف االنتقال وإعادة الدخول .ال تدخل متلك ر
تختك
حت ر
ي
 Toronto Community Housingبأن العودة إليه آمنة.

عندما يعود التيار ًالكهربائي للعمل

افحص كل األطعمة بحثا عن التلف المحتمل .عندما يكون لديك شك ،تخلص منه .لن تدفع Toronto Community
الكهربان.
 Housingتعويضات مقابل الطعام التالف أثناء انقطاع التيار
ي
الكهربان وبدء عملية اإلصالح.
ستقوم  Toronto Community Housingبتقييم ما إذا كان هناك أي أضار يف النظام
ي
وسوف يوافونك بمعلومات عن ست التقدم يف ذلك.
1
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أضرار المياه والفيضانات
يمكن أن تتسبب األمطار الغزيرة أو مشكالت السباكة يف تلف المبت أو وحدتك السكنية بسبب المياه .قد تحدث الفيضانات
المفاجئة دون سابق إنذار .قد يتسبب المطر الغزير يف احتباس المياه يف المجاري.

ما الذي يمكنك القيام به
ِّ
موظف الموقع أو مركز رعاية العمالء عن أي مشكالت تتعلق بالسباكة أو
بلغ
ي
تشيبات ف السقف بمجرد حدوثها ر
حت يمكن إرسال الموارد المناسبة .إذا
ي
فأخت مركز رعاية العمالء أو
كانت لديك إعاقة وتحتاج إىل مساعدة فورية،
ر
موظف الموقع عىل الفور.
ي
ً
ر
اإللكتونية بعيدا عن
إذا أمكن ،احتفظ بجميع األشياء الثمينة مثل األجهزة
األرض لحمايتها من األضار الناتجة عن الفيضانات.
من المستحسن معرفة مكان صمامات إغالق المياه يف شقتك ،حيث يمكنك
استخدامها إلغالق إمدادات المياه عن األحواض والمراحيض يف حالة
الطوارئ.
إذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصة ،فشارك يف عملية تحديد الهوية الذاتية
وامأل نموذج معلومات االتصال يف حاالت الطوارئ والمساعدة الخاصة .تعرف
ر
الذان يف صفحة .21
عىل المزيد حول عملية التعرف
ي

عندما ِّيحدث الفيضان
•
•
•
•

بلغ مركز رعاية العمالء عن الفيضان عىل الرقم .416-981-5500
ً
تجنب المناطق المعرضة للفيضان .إذا المس الماء مآخذ كهربائية أو أجهزة أو أسالك كهربائية فإنه يشكل خطرا.
ر
اإللكتونية بالقرب من الماء.
ال تستخدم األجهزة
إذا تأثرت إمدادات المياه ،فاستخدم المياه المعبأة أو المغلية أو المعالجة.
سيختك الموظفون عندما يكون استخدام
ر
ً
آمنا.
المياه من الصنبور

اإلخالء
إذا كانت الفيضانات خطتة بدرجة عالية ،فقد يطلب منك الموظفون إخالء وحدتك السكنية أو المبت.
أحض معك أي أدوية أساسية يجب عليك تناولها ووثائق مهمة وأموال والهوية.
سيساعدك الموظفون ف االنتقال وإعادة الدخول .ال تدخل متلك ر
تختك  Toronto Community Housingبأن
حت ر
ي
العودة آمنة.

بعد الفيضان

ً
افحص جميع اإلمدادات الغذائية الخاصة بك بحثا عن عالمات التلف أو تلف المياه .يف حالة الشك ،تخلص منها ،خاصة إذا
المست مياه الفيضانات.
ً
ُّ
تخلق الفيضانات ظروفا مثالية لنمو العفن والتعفن .قم بتنظيف وتطهت جميع األسطح يف متلك باستخدام محلول الماء
ً
ُ
أبدا ألن ذلك قد ينتج عنه غازات سامة.
والمبيض .تذكر أال تخلط المبيض مع األمونيا أو أي منظفات أخرى
ال تستخدم األجهزة المغمورة بالمياه ،أو المنافذ الكهربائية ،أو صناديق التبديل ،أو لوحات فصل الصمامات ر
حت يتم فحصها
وتنظيفها بواسطة فت كهربان مؤهل .ستقوم  Toronto Community Housingبإجراء ر
التتيبات لهذه الفحوصات.
ي
ي
ستقوم  Toronto Community Housingبجدولة جميع اإلصالحات الالزمة واطالع عىل ست التقدم يف ذلك .قد يتم
إعداد معدات التجفيف ،مثل المراوح الصناعية يف المناطق المتضرة ،وذلك شدة الفيضان .إذا تم إعداد المراوح يف وحدتك
ً
إشعارا لمدة  24ساعة عىل األقل قبل وصول الموظفي أو البائعي للتحقق منها.
السكنية ،فسيتم إعطاؤك
ر
ر
الت تضرت بسبب الفيضان .يتعي
لن تدفع رسكة  Toronto Community Housingتعويضات الستبدال المحتويات ي
عىل السكان الحصول عىل تأمي عىل المحتوى لحماية ممتلكاتهم.

االستعداد لحاالت الطوارئ
يوجد لدى Toronto Community Housing
القاش
خطة استجابة للطوارئ للتأكد من استعدادنا لحاالت مثل الطقس
ي
والحرائق والفيضانات .لمعرفة المزيد حول الخطة ،اتصل بمركز رعاية العمالء
عىل الرقم
 416-981-5500أو help@torontohousing.ca.
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ماذا يمكنك أن تفعل استعدادًا لذلك
ينبىع عليك وعىل
لك تعرف ما الذي
يجب عليك أن تضع خطة خاصة بك َّ ي
ي
أرستك القيام به يف حاالت الطوارئ .تدرب عىل كيفية خروجك أنت وأطفالك من
ً
ر
المتل والمبت بأمان .ر
سيلتف فيه جميع أفراد أرستك إذا
اخت مكانا خارج المبت
ي
ً
مضطرا لإلخالء.
كنت
قم بتسمية شخص ال تسكن معه كجهة اتصال يف حاالت الطوارئ .تأكد من
معرفة أرستك لجهة االتصال وكيفية االتصال بها.
يجب أن يكون لديك تأمي عىل محتويات متلك لدفع ثمن ممتلكاتك المفقودة
يف حاالت الطوارئ مثل الحريق أو الفيضانات.

امأل نموذج "في حالة الطوارئ"
تعط
"ف حالة الطوارئ" واحتفظ به يف مكان ما يف شقتك حيث من المحتمل أن يراه المسعفون أثناء الطوارئ .ال ِ
امأل نموذج ي
لموظف .Toronto Community Housing
النموذج
ي
مقدم الرعاية الصحية مساعدتك إذا لم يتمكنوا من التواصل معك بسبب المرض أو
هذا النموذج هو مصدر يسهل عىل
ي
اإلصابة أو حواجز اللغة.
الخلف من هذا الدليل يف صفحة  .49قم بتمزيقه وامأله .من السهل
"ف حالة الطوارئ" يف الجزء
توجد نسخة من ًنموذج ي
ي
قراءته .يمكنك أيضا تتيل نسخ إضافية وطباعتها من الرابط torontohousing.ca/getprepared.

احزم حقيبة أغراضك
ه مجموعة طوارئ مليئة بما ستحتاجه إذا اضطررت أنت
حقيبة األغراض ي
وعائلتك للمغادرة بشعة لمدة  72ساعة عىل األقل .احتفظ بهذه الحقيبة بالقرب
األمام.
من الباب
ي
يجب أن تحتوي الحقيبة عىل أشياء مثل المياه المعبأة ،وتغيت المالبس ،والطعام
غت القابل للتلف ،والمصابيح اليدوية ،واألدوية اإلضافية (إن أمكن) .لتعرف
المزيد ،اذهب إىل  torontohousing.ca/getpreparedأو
getprepared.gc.ca.
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االستعداد لحالة طوارئ إذا كنت من ذوي اإلعاقة
ر
الت يمكن الوصول إليها وغت
يف حاالت الطوارئ ،يمكن أن تكون هناك مشكالت تتعلق بالكهرباء والمصاعد ووسائل النقل ي
ذلك.
ر
الت يمكنك اتخاذها لالستعداد بشكل أفضل:
يىل بعض الخطوات ي
فيما ي
• ضع خطة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو عائلتك أو صديقك أو
الثالثة ً
معا.
• رتب مع شخص ما لالطمئنان عليك يف حاالت الطوارئ.
شخص.
طت أو إنذار
• احمل جهاز تنبيه ر ي
ي
ر
الت تعمل بالطاقة الكهربائية،
• إذا كانت حياتك تعتمد عىل المعدات الطبية ي
الصناع أو جهاز غسيل الكىل ،فضع خطة احتياطية.
مثل جهاز التنفس
ي
الكهربان.
تأكد من استمرارية عمل أجهزتك يف حالة انقطاع التيار
ي
• اتصل بـ Toronto Hydroعىل الرقم  8000-542-416ليتم وضعك
يف سجل إشعارات دعم الحياة ( Life Support Notification
 .)Registryستبذل  Toronto Hydroقصارى جهدها إلعالمك
بانقطاع التيار المخطط له ر
حت يكون لديك الوقت لالستعداد.
• ضع ملصقات تسمية عىل أجهزتك .قم بإرفاق تعليمات حول كيفية
استخدامها ونقلها إذا كان عليك اإلخالء.
• شارك يف عملية تحديد الهوية الذاتية وامأل نموذج معلومات االتصال يف
حاالت الطوارئ والمساعدة الخاصة.

الذات للهوية
شارك يف عملية التحديد
ي

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة إضافية أثناء حالة الطوارئ ،فيجب أن تشارك يف عملية التحديد
ر
الذان للهوية .يمكنك القيام بذلك عن طريق ملء نموذج معلومات االتصال والمساعدة
ي
الخاصة يف حاالت الطوارئ.
تسمح هذه العملية للسكان ذوي اإلعاقة بالتعريف عن أنفسهم بشكل رسي يف Toronto
 .Community Housingسيستخدم المستجيبون األوائل وموظفو الموقع المعلومات
ر
الت تحتاجها أثناء حالة الطوارئ أو إخالء المبت.
للتأكد من حصولك عىل المساعدة ي

ر
ً
يأن نموذج معلومات
هذه العملية طوعية ورسية تماما ،وتهدف إىل الحفاظ عىل سالمتك .ي
االتصال يف حاالت الطوارئ والمساعدة الخاصة يف حزمة المراجعة السنوية لكل وحدة .يمكنك
ً
ً
أيضا الحصول عىل نسخة عت ر
اإلنتنت من الرابط  .torontohousing.ca/selfID.يمكنك أيضا االتصال بمركز رعاية
ر
العمالء للحصول عىل نسخة.
أعد النموذج إىل الحارس أو منسق خدمات السكان أو
منسق خدمات كبار السن (إذا كنت تسكن يف وحدة سكنية لكبار السن
وتم إطالق نموذج الخدمة المتكاملة يف منطقتك) .سو يقوم الحارس
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بإضافة تفاصيل من النموذج إىل خطة السالمة من الحرائق الخاصة بالمبت ر
حت يكون الموظفون أو المستجيبون األوائل
عىل علم من أجل مساعدتك.

"ف حالة الطوارئ"؟
كيف يختلف هذا النموذج عن نموذج ي

يتم تقديم نموذج االتصال يف حالة الطوارئ والمساعدة الخاصة إىل طاقم عمل Toronto Community Housing
ر
ر
"ف حالة الطوارئ" يف وحدتك حيث يمكن
حت يعرفوا أنه يتعي عليهم الحضور إليك عند حدوث حالة طوارئ .يبف نموذج ي
للمسعفي رؤيته بسهولة .يحتوي النموذج عىل معلومات يحتاجها مقدمو الرعاية الصحية إذا لم يتمكنوا من التواصل معك
بسبب المرض أو اإلصابة أو حواجز اللغة.

التأمين
أنت مطالب بموجب عقد اإليجار الخاص بك بالحصول عىل تأمي ومتابعة تجديده
لممتلكاتك .وهذا ما يسم التأمي عىل المحتويات أو تأمي السكان .إذا تعرضت وحدتك
السكنية ألضار يف حاالت الطوارئ مثل الفيضانات أو الحريق ،فيساعدك التأمي عىل
ر
واإللكتونيات.
الدفع الستبدال ممتلكاتك ،بما يف ذلك األثاث
ً
قد يساعد التأمي أيضا يف دفع التكاليف القانونية  -عىل سبيل المثال ،إذا تسببت أفعالك
يف نشوب حريق.
ً
يغط التأمي أيضا تكلفة اإلقامة يف فندق أو وحدة بديلة إذا لم تتمكن من العودة إىل
قد
ي
وحدتك بسبب حالة طوارئ.

التأمي ميسور التكلفة

الجماع .أحد الخيارات هو Housing
يوجد لدى بعض ررسكات التأمي تأمي ميسور التكلفة للسكان يف اإلسكان
ي
 ،Services Corporationر
الت لديها برنامج تأمي المستأجر .يمكنك الحصول عىل المزيد من المعلومات حول األسعار
ي
ً
والتغطية من الرابط tenant.hscorp.caأو عن طريق االتصال بالرقم  .1-866-940-5111يمكنك أيضا ررساء تأمي من
أي ررسكة حسب اختيارك.

ر
يأن بعض أو كل دخلك من  Ontario Worksأو
هل ي
التامج تكلفة تأمي
برنامج دعم اإلعاقة يف أونتاريو ()Ontario Disability Support Program؟ قد
تغط هذه ر
ي
المحتويات .تحدث مع موظف حالتك للحصول عىل مزيد من المعلومات.
إذا كانت لديك أسئلة حول نوع التأمي المناسب لك ،فاتصل
بمكتب كندا للتأمي الكندي عىل الرقم .416-362-2031
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سالمة الحيوانات المدللة والحيوانات األليفة

ً
السكان مسؤولون عن سلوك حيواناتهم األليفة ،مثل الضجيج والعض والتنظيف ما تخلفه .أنت مسؤول أيضا عن الحيوانات
ر
الت يجلبها زوارك إىل مكان السكن.
األليفة ي
ر
الت يمكن أن تمتلكها يف وحدتك السكنية.
تقيد لوائح الحيوانات يف مدينة تورنتو عدد ونوع الحيوانات ي
يتضمن عقد اإليجار الخاص بك قواعد بشأن الحيوانات األليفة:
• تأكد من وضع طوق وعالمة تعريف لكل حيوان يف جميع األوقات.
ً
• ضع الحيوان المدلل مقيدا يف األماكن العامة خارج وحدتك السكنية أو يف
الهواء الطلق.
• يجب أال يتسبب الحيوان المدلل يف اإلضار بالممتلكات السكنية أو
ممتلكات اآلخرين.
• يجب أال يكون الحيوان األليف مصدر إزعاج أو مضايقة لآلخرين.
ً
• ال رتتك الحيوان األليف عىل ر
الشفة أبدا.
• إذا كان العمال يأتون إىل وحدتك إلجراء الصيانة أو اإلصالحات ،فيجب
ً
بعيدا عن مكان عملهم.
عليك تأمي جميع الحيوانات األليفة بأمان

الحيوانات المدلل وحاالت الطوارئ

إذا اضطررت إىل مغادرة متلك يف حالة الطوارئ ،فال رتتك الحيوانات األليفة وراءك .قد تتعرض هذه الحيوانات للضياع أو
اإلصابة .للحصول عىل خيارات للتعامل مع الحيوانات األليفة أثناء حاالت الطوارئ ،اتصل بـ
 Toronto Animal Servicesعىل الرقم .3-1-1
لن تدفع  Toronto Community Housingأي تكاليف عالج بيطري .يجب أن يكون لديك تأمي عىل الحيوانات األليفة
أو تدفع بطريقة أخرى لحماية ورعاية حيواناتك األليفة أو حيوانات الخدمة.
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الوقاية من الحرائق
ه مسؤولية الجميع .يمكنك
السالمة من الحرائق ي
ً
مساعدة نفسك يف البقاء آمنا باتباع هذه التوجيهات.

كن مستعدًا
احفظ إجراءات طوارئ الحريق يف المبت الخاص بك .إذا كنت تسكن يف مبت ،فستجد معلومات حول ما يجب فعله يف حالة
نشوب حريق يف خطة "الوقاية من الحرائق" يف المبت الخاص بك
وتسم "معلومات الساكن" .يجب أن تكون قد تلقيت نسخة من هذه الخطة بالفعل ،ولكن يمكنك الحصول عىل نسخ
إضافية من مركز رعاية العمالء.
تعرف عىل مخطط الوحدة السكنية أو المبت أو التاون هوم ،بما يف ذلك
جميع الطرق ر
الت يمكنك الخروج منها.
ي
شارك ف عملية التحديد ر
الذان للهوية وامأل نموذج
ي
ي
معلومات جهة االتصال والمساعدة الخاصة يف حاالت الطوارئ
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ف حاالت الطوارئُ .
سيضاف اسمك إىل خطة
ي
ر
السالمة من الحرائق الخاصة بالمبت حت يكون الموظفون أو المستجيبون
األوائل عىل علم من أجل مساعدتك.
حافظ عىل تحديث معلومات االتصال الخاصة بك مع  Toronto Community Housingيف حالة اضطرارك للمغادرة
بسبب نشوب حريق

ضع خطة لطريق الهروب
يمكنك بسهولة إنشاء طريق الهروب الخاص بك عن طريق رسم مخطط
أرض لمتلك وتحديد المخارج بوضوح.
ي
تدرب عىل طرق الهروب مع كل فرد من أفراد أرستك ،بما يف ذلك األطفال.
حدد المسؤول عن مساعدة األطفال الصغار والحيوانات األليفة عىل
مغادرة الوحدة يف حالة الطوارئ.

الوقاية من
الحرائق
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طريق الهروب لـ_________________________________ :
امأل عنوانك
ً
ارسم مخططا ألرضية متلك وحدد جميع الطرق للخروج من كل غرفة .إذا كنت تسكن يف شقة ،ضع عالمة عىل مخارج
الهروب من الحريق أو أعمدة الساللم.
اذهب إىل  torontohousing.ca/home-escapeلتتيل وطباعة المزيد من نسخ هذه الشبكة.
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إذا نشب حريق

ً
إذا كان القيام بذلك آمنا ،فاترك وحدتك وأغلق الباب خلفك .ال تستخدم
ً
أبدا .استخدم أقرب مخرج .إذا كنت ً
قادرا عىل الخروج بأمان ،فال
المصعد
تتوقف أو تعود ألي سبب من األسباب.
ستختك خدمات تورونتو إلخماد
ر
الحرائق ( )Toronto Fire Servicesعندما تكون العودة إىل المبت الخاص
بك آمنة.

إذا كنت تسكن في مبنى شاهق (أكثر من ستة طوابق)

ً
ر
األكت أمانا أثناء الحريق هو خارج المبت ،إذا لم يدخل
عىل الرغم من أن المكان
الدخان إىل وحدتك السكنية ،فمن اآلمن لك البقاء يف مكان وانتظار التعليمات من
موظف خدمات الطوارئ .سوف يذهبون من باب إىل باب أو يستخدمون نظام
ي
الداخىل للمبت.
االتصال
ي

ماذا تفعل إذا لم تتمكن من المغادرة بأمان
إذا تعذر عليك الخروج بسبب الدخان أو النتان ،أو إذا لم تتمكن من اإلخالء
ً
األمام مغلقا .قم بإغالق أي شقوق
بسهولة ،فابق يف وحدتك .حافظ عىل بابك
ي
لتخت دائرة إخماد
بمناشف أو مالءات مبللة إلبعاد الدخان .اتصل بالرقم 9-1-1
ر
ِّ
الحرائق أنك موجود يف وحدتك السكنيةِّ .لوح بيدك أو علق قطعة قماش فاتحة
اللون من ر
الشفة أو افتح النافذة لإلشارة إىل طلب النجدة إذا أمكن.
إذا لم تتمكن من منع الدخان من الدخول من باب وحدتك السكنية ،فابتعد إىل
األمام .عىل سبيل المثال ،اذهب
أكت عدد ممكن من األبواب بينك وبي المدخل
ر
ي
ر
إىل غرفة نومك وأغلق الباب حت يكون هناك ممر وباب بينك وبي الدخان.

الوقاية من
الحرائق
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إذا اشتعلت النيران في المالبس

ر
بشء يف متناول اليد إلخماد النتان ،مثل البطانية أو المنشفة .يمكنك
احتفظ ي
أنت أو أي شخص قريب منك استخدامه إلخماد الحريق.
ً
إذا كنت ً
قادرا عىل الوصول إىل األرض ،فانبطح أرضا ولف نفسك ببطانية أو
منشفة.

إذا اندلع حريق أثناء غيابك
لموظف الموقع معرفة أنك يف مأمن.
اتصل بمركز رعاية العمالء عىل الرقم  416-981-5500بأرسع ما يمكن .سيتيح هذا
ي

ما تفعله  Toronto Community Housingأثناء الحريق
•
•
•
•

يرسل مركز رعاية العمالء وحدة السالمة المجتمعية إىل الموقع لدعم خدمات تورونتو إلخماد الحرائق.
تفتح خدمات تورونتو إلخماد الحرائق صندوق خطة السالمة من الحرائق يف المبت .تضع يف االعتبار قائمة
األشخاص الذين يحتاجون إىل المساعدة يف اإلخالء .قد يذهبون من باب إىل باب أو يبثون التعليمات عىل جهاز
الداخىل.
االتصال
ي
تساعد وحدة السالمة المجتمعية يف إنشاء منطقة انتظار قريبة للسكان الذين تم إجالؤهم.
يطلع مركز رعاية العمالء الموظفي بشكل دائم عىل الحادثة واالستجابة لها.

بعد الحريق
•
•
•
•
•
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اتصل بأرستك وأصدقائك لطمأنتهم وإخبارهم عن مكان تواجدك.
ً
مضطرا للبقاء خارج متلك ،فسوف توافيك  Toronto Community Housingبكل ما هو جديد
إذا كنت
.
حول الخطوات التالية وسوف يساعدونك يف االنتقال إذا لزم األمر أو إعادة الدخول إىل وحدتك السكنية عندما
تكون آمنة.
ر
تختك  Toronto Community Housingبأن العودة إليه آمنة.
ال تدخل متلك حت ر
اتصل بمزود التأمي الخاص بك .دعهم يعرفون عن الحريق واكتشف كيفية بدء العمل عىل مطالبتك.
ستقوم  Toronto Community Housingبتقييم األضار يف المبت .ستبدأ عمليات اإلصالح عندما يتحقق
األمان للقيام بذلك .سوف توافيك  Toronto Community Housingبذلك.

الوقاية من
الحرائق
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منع الحرائق
مخاطر الحريق الشائعة في المنزل

تؤدي الفوض الزائدة إىل مخاطر نشوب حريق .للبقاء يف أمان ،حافظ عىل
ً
ً
واضحا للخروج من وحدتك
مسارا
الفوض إىل الحد األدن .تأكد من أن لديك
السكنية.

الشفات للتخزين .قد تحجب األغراض الموجودة عىل ر
ال تستخدم ر
الشفة وسيلة
ً
تعتت حرائق ر
الشفات خطتة جدا
الهروب ويمكن أن تشتعل فيها النتان بسهولة .ر
ألنها ً
حت ر
غالبا ال ُتكشف ر
تنتش وتخرج عن السيطرة.

كتان من
بموجب عقد اإليجار الخاص بك ،يتعي عليك الحصول عىل إذن ر ي
 Toronto Community Housingالستخدام أي وحدة تدفئة إضافية يف
ً
متلك ،بما يف ذلك سخان الفضاء .إذا كنت تستخدم سخانا ،فحافظ عليه عىل
يحتقِّ .
مت واحد) عىل األقل من أي رشء يمكن أن ر
(أكت من ر
بعد ثالثة أقدام ر
وصل
ي
السخان ً
دائما بمأخذ التيار المثبت عىل الجدار بشكل ر
مبارس.

الوقاية من
الحرائق
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استخدم أسالك التمديد وقضبان الطاقة بحكمة.
ر
الت ال تستخدمها إلفساح المجال لما تحتاجه؛ ال تزيد
افصل األشياء ي
الضغط عىل أي مآخذ.
ً
ر
ثالن الشوكات يف منفذ ذي فتحتي بالقوة.
ال تقم أبدا بإدخال سلك ي

مرر كل األسالك الكهربائية فوق سجادتك وليس تحتها .يمكن أن تتعرض
المرن إىل
األسالك تحت السجادة للتلف .يمكن أن يؤدي هذا التلف غت
ي
زيادة سخونة األسالك ونشوب حريق.

تؤدي الفوض الزائدة إىل مخاطر نشوب حريق .للبقاء يف أمان ،حافظ عىل الفوض إىل الحد األدن .تأكد من
ً
ً
واضحا للخروج من وحدتك السكنية.
مسارا
أن لديك

29

الوقاية من
الحرائق
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الطهي المتهور

ً
ر
شيوعا للحرائق واإلصابات المرتبطة بالحرائق يف المتل.
األكت
الطه هو السبب
ي
حافظ عىل سالمتك باتباع هذه النصائح.

ً
ر
الطه ،مثل
الت يمكن أن تشتعل فيها النتان بعيدا عن أجهزة
ي
حافظ عىل األشياء ي
الفرن والموقد والميكروويف وغت ذلك .عىل سبيل المثال ،احتفظ بها خالية من
واألوان الخشبية عند عدم استخدامها.
عبوات الطعام والمناشف وقفازات الفرن
ي

الطه الخاصة بك .يشمل ذلك الفرن والموقد العلوي
حافظ عىل نظافة أجهزة
ي
وأفران الميكروويف والمحامص.
يمكن أن تشتعل النتان بسهولة بالطعام والسوائل ،وخاصة الشحوم.

الطه .إذا كنت بحاجة إىل مغادرة
ال رتتك الموقد الخاص بك دون مراقبة أثناء
ي
والمقاىل عن العناض الساخنة.
األوان
المطبخ ،أطف الموقد وقم بإبعاد
ي
ي

الوقاية من الحرائق
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ِّ
وصل السخان ً
دائما بمأخذ التيار المثبت عىل الجدار بشكل ر
مبارس.
ً
ً
الكهربان متشققا أو تالفا  -فهذا يؤدي إىل خطر
ال تستخدم أي جهاز إذا كان السلك
ي
نشوب حريق.

ماذا تفعل إذا اندلع حريق في المطبخ

ً
إذا اندلع حريق بسبب الدهون ،فال تستخدم الماء مطلقا إلخماده .يمكن للماء أن
يجعل حرائق الدهون أسوأ.

إذا كان بإمكانك القيام بذلك بأمانِّ ،
حرك غطاء وعاء أو ورقة قصدير فوق المقالة
إلخماد الحريق .أطف الموقد .ال ِّ
تحرك المقالة .اترك الغطاء ر
حت رتتد المقالة.
ضع يف اعتبارك ررساء مطفأة حريق ( ABCمتعددة األغراض) لالحتفاظ بها يف
مطبخك.

ً
مفتوحا .انتظر ر
حت رتتد
إذا اندلع حريق يف فرنك ،أطفئه .حافظ عىل باب الفرن
المحتويات.
إذا خرجت ألسنة اللهب من الفرن أو لم يتم إخماد النار بسهولة عىل الفور ،اترك
متلك وأغلق الباب خلفك بإحكام .اسحب أقرب إنذار حريق يف المبت الخاص بك.
اتصل بالرقم  9-1-1عىل الفور من أي منطقة آمنة.
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الوقاية من
الحرائق
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سياسة "منع التدخين" الجديدة
تتجه  Toronto Community Housingنحو تنفيذ سياسة "عدم التدخي" يف
ممتلكاتنا العقارية .سيحتاج السكان الذين يوقعون عقد إيجارهم بعد دخول السياسة حت
التنفيذ إىل اتباع القيود المفروضة عىل التدخي كما هو منصوص عليها يف عقد اإليجار.
سيظل بإمكان السكان الذين يوقعون عقد إيجارهم قبل دخول هذه السياسة حت التنفيذ
وف ررسفاتهم طالما أنهم:
أن يدخنوا داخل وحداتهم ي
• لم يسببوا المضايقة لآلخرين يف المبت
ً
خطرا عىل اآلخرين يف المبت
• لم يشكلوا
ف جميع األحوال ،ال ُيسمح بالتدخي ف أي منطقة ر
مشتكة من المبت (الساللم والممرات ولمرائب وغتها) أو يف نطاق تسعة
ي
ي
أمتار من مداخل المبت.

التدخين المتهور

ر
ر
الت تم إسقاطها
التدخي المتهور يف المتل هو السبب
الرئيش للوفيات الناجمة عن الحرائق .يمكن أن تبف السيجارة ي
ي
مشتعلة لساعات قبل أن تؤدي إىل اندالع حريق.

ً
ر
األكت أمانا للتدخي هو الخارج.
المكان
عند التدخي ف الخارج ،يجب أن تكون عىل بعد تسعة أمتار (حواىل ً 30
قدما)
ي
ي
عىل األقل من مدخل المبت أو مخرجه .قد تفرض عليك غرامة بموجب لوائح
المدينة إذا كنت تدخن بالقرب من المبت.

الوقاية من الحرائق
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ً
ر
ال ر
أبدا .الحرائق ف ر
تلف أعقاب السجائر من ر
األكت خطورة .والسبب
ه
فات
الش
الشفة
ي
ي
ي
ف ذلك أنها يمكن أن ر
ر
وتنتش دون أن يالحظها أحد.
تحتق
ي

استخدم منفضة سجائر عميقة ومتينة .تأكد من إطفاء السجائر ومواد التدخي األخرى
ً
ر
ً
ر
شء
تماما  -ال تت رك السجائر المشتعلة دون رقابة .ضع مطفأة السجائر بعيدا عن أي ي
يمكن أن يحتق .أفرغ أي مطفأة سجائر باستمرار.

ِّ
ً
حافظ عىل مواد التدخي بعيدا عن متناول اليد .علم األطفال أن أعواد الثقاب
والوالعات ليست ً
ألعابا ،وأنه يجب عليهم إخبار الكبار عىل الفور إذا وجدوا أي مواد
تدخي.
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ر
اإللكتونية إشعال الحرائق .يمكن أن يحدث هذا أثناء استخدامها أو
يمكن للسجائر
ر
عند شحن البطارية .يمكن أن يحدث ر
حت أثناء حملها معك .ال تتك السجائر
ر
اإللكتونية المشحونة دون مراقبة أو موصلة بالكهرباء طوال الليل.

الوقاية من الحرائق

ً
ال تدخن إذا كنت تشعر بالنعاس أو إذا كنت ر
أبدا.
تشب الكحول .ال تدخن عىل رسير النوم

الطت أو أي غاز مضغوط آخر ،فال تسمح ألي شخص
إذا كنت تستخدم األكسجي ر ي
بالتدخي بالقرب منك أو بالقرب من مكان تخزينه.

الشموع

ر
الت
يمكن أن يؤدي إشعال الشموع إىل نشوب حريق خطت إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح .هناك عدد من األشياء ي
يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر عند إشعال الشموع.
استخدم حامل شموع قوي وآمن ،ال ر
يحتق وال ينقلب .ال تشعل الشموع يف غرف
النوم أو الحمامات أو مناطق النوم .أطف الشموع عند مغادرة الغرفة أو الذهاب
للنوم.

الوقاية من
الحرائق
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ً
بعيدا عن الحيوانات المدللة واألطفال.
احتفظ بالشموع وأعواد الثقاب والوالعات

اترك مساحة كافية
أبعد

ر
الت يمكن أن
الشموع المشتعلة بمقدار  12بوصة ( 30سم) عىل األقل عن األشياء ي
تشتعل فيها النتان ،مثل الستائر وديكورات العطالت أو شاشات العرض.

تأكد من إطفائها
من الطرق الجيدة للتأكد من إطفاء الشمعة
ً
تماما تبليل الفتيل .يمكنك القيام بذلك بعد
ً
أيضا.
إطفاء عود الثقاب

ر
اخت ً
خيارا آخر

ا
بدال من ذلك.
فكر يف استخدام الشموع عديمة اللهب
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الوقاية من
الحرائق
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حافظ على نظام عمل أجهزة إنذار الدخان الخاصة بك

ينتش بشعة .يمنحك جهاز إنذار الدخان ً
ً
مبكرا ،ر
جهاز إنذار الدخان العامل يمكن أن ينقذ حياتك .الدخان ر
حت تتمكن
إنذارا
من الهروب من الحريق بأمان.
يختك الدليل كيف بعمل جهاز إنذار الدخان
يجب أن تكون قد تلقيت بالفعل نسخة من دليل إنذار الدخان الخاص بك .ر
وكيف يتم اختباره .إذا كنت بحاجة إىل نسخة أخرى من دليل إنذار الحريق ،فاتصل بمركز رعاية العمالء.

االختبار المنتظم
يتحقق موظفونا من عمل إنذار الدخان عند زيارتهم لوحدتك السكينة كجزء من
ً
عملية الفحص السنوي للوحدة السنوية .يجب عليك أيضا اختبار أجهزة إنذار
الدخان بنفسك كل شهر .اضغط عىل زر االختبار واستمع إىل اإلنذار .إذا كان جهاز
موظف الموقع عىل الفور ،أو اتصل بمركز رعاية
فأخت
إنذار الدخان ال يعمل،
ر
ي
العمالء.

منع اإلنذارات الكاذبة

ً
يجب تثبيت أجهزة إنذار الدخان بعيدا عن
ه،
الفرن .إذا كان لديك إنذارات كاذبة متكررة من الط ي
فتحدث إىل الحارس .قد يحتاج إنذار الدخان
الخاص بك إىل النقل من مكانه .عندما تحصل عىل إنذار كاذب،
اضغط عىل زر "كتم الصوت" .يعمل هذا الزر عىل وقف
اإلزعاج لمدة قصتة أثناء زوال الهواء.

ُّ
الصم أو ضعاف السمع؟

الوقاية من
الحرائق

ً
خصيصا لك .إذا كنت بحاجة
توجد أجهزة إنذار خاصة للدخان وأجهزة تنبيه مصممة
تخت الحارس أو منسق خدمات السكان أو منسق خدمات كبار
إىل واحد ،فعليك ان ر
السن (إذا كنت تسكن يف وحدة سكنية لكبار السن وتم إطالق نموذج الخدمة
المتكاملة يف منطقتك).
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ال تعبث بجهاز إنذار الدخان
أنت تعرض نفسك وعائلتك وجتانك للخطر .العبث بجهاز إنذار الدخان أو تعطيله
أو إزالته مخالف للقانون .قد ريتتب عىل العبث به إصالحه عىل نفقتك الخاصة أو
تغريمك ر
حت  100000دوالر أو اإلخالء.

مخاطر الحريق في المناطق المشتركة

ر
المشتكة يف المبت ،مثل القاعات والمخارج والساللم ،مساحات آمنة للجميع .حافظ عليها خالية
يجب أن تكون المناطق
من مخاطر الحريق.

الممرات مخصصة للناس فقط

•
•
•
•
•
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الزهور (البالستيكية والطبيعية)
دواسات األبواب
باقات وأشجار األعياد
الدراجات
عربات األطفال

الوقاية من
الحرائق

حافظ عىل الممرات ومخارج الطوارئ خالية يف جميع األوقات .يمنح ققققق
قققققققق ققققققق ()Ontario Fire Codeالموظفي صالحية إزالة
أي أغراض تغذي الحرائق أو تعيق المداخل والمخارج .لن يتم تعويضك إذا
وف
تمت إزالة ممتلكاتك أو التخلص منها .تشمل األغراض المحظورة عىل بابك ي
الممرات واألروقة والمخارج ،عىل سبيل المثال ال الحض:
• زينة األبواب أو الشماعات ،بما يف ذلك ديكورات األعياد
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الباب المغلق هو باب آمن
تساعد األبواب عىل منع انتشار الدخان والحريق .األبواب بي الوحدات السكنية
ر
يعت أنها تستطيع مقاومة
المشتك يف
والممرات
مبانينا مقاومة للحريق ،مما ي
ر
ً
الحرارة وألسنة النتان لفتة زمنية معينة .حافظ دائما عىل باب وحدتك السكنية
وأبواب الساللم مغلقة ً
تماما.

التخلص من القمامة
حافظ عىل نظيفة مجاري القمامة وإغالق أبوابها وترتيب المنطقة المحيطة بها.
تعمل مجاري وأبواب القمامة النظيفة عىل تقليل مخاطر نشوب حريق.

حافظ عىل مسلك الساللم

ً
أبدا أي أشياء يف عمود السلم أو تحجب عمود السلم بأي شكل من األشكال.
ال رتتك
يجب أن تكون أعمدة الساللم آمنة وسالكة يف جميع األوقات للسماح لألشخاص
بمغادرة المبت بأمان أثناء الطوارئ.

ه مسؤولية الجميع .اذهب إىل torontohousing.ca/firesafetyلمزيد من
السالمة من الحرائق ي
المعلومات حول الوقاية من الحرائق ونصائح السالمة.

الوقاية من
الحرائق

Toronto Community Housing:دليل السالمة 2021
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السالمة الموسمية
يف بعض أوقات العام ،قد يثت الطقس المتغت بعض المخاوف المتعلقة بالسالمة.
ً
اعرف ما يمكنك القيام به حفاظا عىل سالمتك.

السالمة في فصل الصيف
الحرق في الهواء الطلق
اتصل بالرقم  3-1-1للعثور عىل ألعاب نارية عامة بالقرب منك

الجماع يف تورنتو يف أي
ال ُيسمح باأللعاب النارية ونتان المخيمات يف عقارات اإلسكان
ي
وقت .وقد تؤدي إىل وقوع إصابات واندالع حريق وأضار يف البيوت.

ألق بها بحذر
ِ

كن حذرا يف مكان الشواء

السالمة الموسمية

ً
ترم
استخدم دائما منفضة سجائر أو وعاء عميق وقوي مع غطاء للتخلص من السجائر .ال ي
أعقاب السجائر عىل العشب أو ف األحراش أو من ر
الشفة.
ي

ال ُيسمح بالشواء عىل ر
الشفات .تسمح  Toronto Community Housingلحفالت
المبان .راجع الحارس لتعرف إذا كانت
الشواء يف المناطق العامة يف الهواء الطلق يف بعض
ي
ً
حفالت الشواء مسموحة يف أي مكان يف المبت الخاص بك .حافظ عىل مكان الشواء بعيدا
عىل مسافة  4.5ر
مت (حواىل ً 15
المبان وأي مادة يمكن أن
قدما) عىل األقل من جوانب
ي
ي
ر
التوبان عندما ال تكون قيد االستخدام .اقفلها بأمان.
تحتق .افصل خزانات ر

Toronto Community Housing:دليل السالمة 2021
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ماذا تفعل إذا اشتعلت النتان يف المالبس يف الخارج

ً
أرضا وتدحرج.
إذا اشتعلت النتان يف مالبسك ،فتوقف وانبطح

ال تركض .توقف عما تفعله ،وانزل عىل األرض وقم بتغطية وجهك بيديك .ثم تدحرج للخلف ولألمام ر
حت تنطف النار.
إذا لم تتمكن من التوقف والركض والدحرجة ،فيمكنك أنت أو أي شخص قريب منك استخدام المالبس أو القماش ر
(ستة أو
بطانية) إلطفاء الحريق.

الحفاظ على البرود في الطقس الحار
تقوم  Toronto Community Housingبتحويل نظام التدفئة إىل نظام رتتيد لفصل الصيف يف كل مبت .إذا كنت
تواجه مشكالت يف درجة الحرارة يف وحدتك ،فاتصل بمركز رعاية العمالء.
ر
الت ال تستخدمها .تنبعث من
حافظ عىل إغالق الستائر أثناء النهار لحجب أشعة الشمس .أطف المصابيح وافصل األجهزة ي
المصابيح حرارة ر
حت عندما ال تكون قيد االستعمال.
ً
المراوح ال ر ِّ
تتد الهواء  -وإنما تقوم بتحريكه فقط .يمكن أن يؤدي نفخ الهواء الداف حقا إىل اإلصابة بأمراض الحرارة بشكل
أرسع .األساس هو الحفاظ عىل الرطوبة .رارسب الكثت من الماء ،ر
حت لو لم تشعر بالعطش.
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تحذيرات الحرارة

تصدر منظمة البيئة وتغت المناخ ف كندا تحذيرات من الحرارة عندما ترتفع الحرارة ف النهار إىل  31درجة مئوية أو ر
أكت ،مع
ي
أكت ،لمدة يومي أو ر
انخفاض  20درجة مئوية ف الليل ي أو ر
التواىل.
عىل
أكت
ي
ي
ً
ً
جدا وتصل الحرارة إىل  40درجة مئوية أو أعىل لمدة يومي أو ر
أكت عىل
توجد أيضا تحذيرات عندما تكون الرطوبة عالية
التواىل.
ي
مبان  ،Toronto Community Housingأنشأ الموظفون غرفة رتتيد عندما يكون هناك تحذير من الحرارة.
يف بعض ي
ر
التتيد.
سيقوم الموظفون بنش إشعار حول غرفة ر
ً
فسيختك اإلشعار بمكان أقرب مكان عام مكيف .يمكنك أيضا االتصال
إذا لم يكن المبت الخاص بك يحتوي عىل غرفة رتتيد،
ر
بالرقم  3-1-1أو الذهاب إىل toronto.ca/cool-spaceللعثور عىل مساحة رائعة بالقرب منك.

سالمة أجهزة التكييف

ُيسمح فقط بمكيفات الهواء المثبتة عىل األرض يف وحدتك السكنية .ال ُيسمح
باستخدام مكيفات الهواء يف النوافذ.
إذا كان لديك أسئلة حول مكيف الهواء الخاص بك ،فت رخ االستفسار من الحارس أو
االتصال بمركز رعاية العمالء عىل الرقم
.416-981-5500

سالمة المسابح
مبان  Toronto Community Housingعىل مسابح داخلية.
تحتوي بعض ي
ً
هذه المسابح مفتوحة للسكان يف المبت عىل مدار العام .توجد أيضا مسابح خارجية
يف بعض عقارات .Toronto Community Housing
هذه المسابح مفتوحة خالل فصل الصيف لجميع السكان يف Toronto
 ،Community Housingوليس فقط للسكان يف هذا المجتمع.

السالمة الموسمية
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اقرأ القواعد

ر
تنش جميع المسابح قواعد للصحة والسالمة .ر
يرخ التأكد من معرفة القواعد قبل استخدام
المسبح .عىل سبيل المثال ،يجب أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن  10سنوات مع
شخص بالغ يف جميع األوقات يف المسبح أو حوله.

دروس الساحة

ً
ً
دروسا يف السباحة لجميع السكان يف المسابح الخاصة بنا .تحقق مع المنقذ بالموقع لمعرفة ما إذا كانت دروس
غالبا ما نقدم
السباحة المجانية متاحة .يمكنك التسجيل لدى المنقذ يف الموقع يف يوم افتتاح المسبح.

تحذيرات من الحرارة  -المسابح تفتح ر
لفتة أطول
عندما تكون هناك تحذيرات من الحرارة ،فقد تقوم  Toronto Community Housingبتمديد ساعات عمل المسابح.
إذا كان لديك أسئلة حول ساعات عمل المسبح ،فتحدث إىل المنقذ المناوب.

اذهب إىل torontohousing.ca/becoolandsafeلمزيد من المعلومات
حول التغلب عىل حرارة الصيف وماذا تفعل أثناء التحذير من الحرارة.
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السالمة في فصل الشتاء
تتحمل  Toronto Community Housingالمسؤولية عن التأكد من وصول الحرارة يف وحدتك السكنية إىل  21درجة
عىل األقل خالل أشهر الشتاء .إذا كنت تواجه مشكالت يف درجة الحرارة يف وحدتك ،فاتصل بمركز رعاية العمالء.

تنبيهات الطقس شديد البرودة

تصدر هذه التنبيهات عندما يتنبأ الراصد الجوي بانخفاض درجة الحرارة إىل  15تحت الصفر أو ر
أكت برودة أو تصل برودة
الهواء إىل  20درجة مئوية تحت الصفر أو ر
أكت برودة.
ً
ً
التد القارس أو العواصف الشتوية:
اتبع هذه النصائح للبقاء دافئا وآمنا أثناء ر
• إذا أمكن ،احتفظ باألطعمة واألدوية اإلضافية يف متناول اليد يف حالة عدم قدرتك
عىل الخروج من المتل.
البطء من
• إذا كنت تسكن يف متل تتوفر فيه تدفئة كهربائية ،فحافظ عىل التنقيط
ي
جميع الصنابت .هذا يساعد عىل منع األنابيب من التجمد والتلف.
• إذا توقفت التدفئة ،فقم بتبليغ موظف الموقع أو مركز رعاية العمالء عىل الفور .إذا
التودة الشديدة ،فسوف تقوم Toronto Community
توقفت التدفئة أثناء إنذار ر
ر
ر
 Housingبإنشاء منطقة تدفئة يف مكان مشتك حت عودة التدفئة.
ر
الت تعمل
تحذير :ال تستخدم الفرن أو سخانات ر
التوبان أو المشاوي أو المولدات ي
بالغاز لتدفئة وحدتك السكنية .ينبعث من هذه األجهزة غازات أول أكسيد الكربون
القاتل ،الذي ال يمكنك رؤيته أو شمه.
اذهب إىل torontohousing.ca/safe_winterلمزيد من النصائح حول السالمة يف فصل الشتاء.

المدافئ المتنقلة (مدافئ الفضاء)
الجماع يف تورنتو
كتان من اإلسكان
إذا كان لديك إذن ر ي
ي
الستخدام المدفأة المحمولة ،تأكد أنها تحمل عالمة جمعية المعايت الكندية
( .)Canadian Standards Association-CSAاحتفظ بجميع المداف عىل
ر
ر
ر
لالحتاق ،مثل الورق
شء قابل
مسافة مت واحد (ثالثة أقدام) عىل األقل من أي ي
والستائر والمالبس الفضفاضة واألثاث والفراش وورق الحائط .حافظ عىل األطفال
ً
بعيدا عن المداف يف جميع األوقات.
والحيوانات المدللة
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ً
أبدا المالبس أو الفراش عىل المدفأة لتجف عندما تكون قيد االستخدام ألن هذه األغراض تشتعل بسهولة.
ال تضع
ال رتتك المداف قيد التشغيل عند الخروج من المتل أو الذهاب للنوم.

بردات
ال ُم ِّ

التودة إىل انفجار ُ
الم ر ِّتد.
يمكن أن يؤدي الطقس شديد ر
يمكن أن يتسبب ذلك يف حدوث فيضانات وإلحاق أضار لك ولجتانك .إذا انفجر
ُ
الم ر ِّتد ،فاتصل بالرقم  416-981-5500عىل الفور.

نصائح لمنع انفجار ُ
الم ر ِّتدات
•
•
•
•

المتد ،مما يجعله ينفجر.
حافظ عىل النوافذ مغلقة لمنع دخول الهواء البارد .يمكن للهواء البارد أن يجمد الماء داخل ر
الم ِّتد ف األعىل ر
ً
ُ
موظف
محصورا .تحدث إىل
أكت برودة من األسفل .يحدث هذا عندما يكون الهواء
تأكد أال يكون ر ي
ي
الموقع أو مركز رعاية العمالء .سوف يقومون بإطالق الهواء المحصور يف أرسع وقت ممكن.
ً
الم ر ِّتد حواىل  15سم (حواىل ست بوصات) .إذا كان ُ
تأكد من إبعاد األثاث عن ُ
الم ر ِّتد الخاص بك محجوبا باألثاث أو
ي
ي
الستائر الثقيلة ،فلن ر
ينبىع.
ينتش الهواء الداف ر
عت وحدتك السكنية كما ي
ً
أبدا بضبط ُ
موظف
التودة أو شديدة السخونة ،فتحدث إىل
ال تقم
الم ر ِّتد بنفسك .إذا كانت وحدتك السكنية شديدة ر
ي
الموقع أو اتصل بمركز رعاية العمالء عىل الرقم .416-981-5500

المطر المتجمد والجليد والثلج
الكهربان عند سقوط األشجار
تؤدي األمطار المتجمدة والرياح القوية إىل انقطاع التيار
ي
عىل خطوط الكهرباء .انظر صفحة  15للحصول عىل نصائح حول ما يجب القيام به
الكهربان.
أثناء انقطاع التيار
ي

َ
ابق عىل اطالع
شاهد واستمع إىل وسائل اإلعالم المحلية لتقارير الطقس ،والتحديثات المتعلقة
بإغالق الطرق والمعابر ورسائل الطوارئ األخرى .سيتواصل معك موظفو Toronto
ً
أيضا إذا أثر الطقس الشتوي عىل المبت الخاص بك.
Community Housing
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ّ
ابق يف الداخل

َ
ابق ف الداخل ر
حت
ثوان .إذا استطعت،
يمكن لألمطار المتجمدة وتراكم الجليد أن تجعل الممرات واألرصفة والطرق زلقة يف ٍ
ي
يتم تمليح األرصفة والطرق وتنظيفها.
سيقوم الموظفون بإزالة الثلج والجليد يف غضون  12ساعة من تساقط الثلوج .سنضع الملح أو الرمل عىل الممرات والطرق
والساللم الخارجية ومناطق وقوف السيارات الخارجية حسب الحاجة .اتصل بمركز رعاية العمالء للتبليغ عن أي مناطق زلقة
أو جليدية يف المبت الذي تسكن فيه.

السالمة من الرياح

السالمة في عيد الهالوين

القاش إىل هبوب رياح شديدةِّ .ثبت األغراض السائبة عىل
يمكن أن يؤدي الطقس
ي
ر
ررسفتك أو يف حديقتك .إذا تسببت الرياح يف نت أغراضك من حولك ،فقد تؤذيك
أنت وجتانك.

ً
أيضا .إذا ر
اختت
يمكن أن تكون الخدعة أو الحلوى ممتعة ،لكنها قد تكون خطتة
المشاركة يف أنشطة الهالوين ،فيجب أن يكون أحد الوالدين أو أي شخص بالغ مسؤول
مع األطفال الصغار ً
دائما.
ً
ً
قانون،
خلويا إن أمكن .إذا رأيت أي نشاط مشبوه أو غت
يجب أن يحمل أطفالك هاتفا
ي
فاتصل با ر
لشطة عىل الفور.
اذهب إىل torontopolice.on.ca/safetyzoneلمزيد من نصائح األمان يف
عيد الهالوين ،مثل األزياء اآلمنة وخطر الغرباء.

بدائل ممتعة للخدعة أو الحلوى

ً
ا
ر
الت تستضيف أحداثا خاصة لعيد الهالوين .أو قم
بدال من الذهاب من باب إىل باب ،ابحث عن أماكن مثل المراكز المجتمعية ي
باستضافة الحدث الخاص بك ألطفالك وأصدقائهم.
السالمة الموسمية
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هل تحتاج إلى نسخة مترجمة؟
 إذا كنت ترغب يف الحصول عىل.Toronto Community Housing تحتوي هذه الوثيقة عىل معلومات مهمة لسكان
.416-981-5500  فاتصل بالرقم،نسخة من الدليل
الحاجة

Cópias traduzidas estão disponíveis mediante
pedido. É favor telefonar para 416-981-5500.

Waxaa la heli karaa koobiyo turjuman haddii la
codsado. Fadlan wac 416-981-5500.
Des copies traduites sont disponibles sur demande.
Veuillez téléphoner au 416-981-5500.

Ejemplares traducidos se encuentran disponibles a
solicitud. Favor de llamar al 416-981-5500.

Traduzioni di copie sono disponibili su richiesta.
Siete pregati di telefonare al 416-981-5500.

ً
أيضا الحصول عىل نسخ ر
متجمة من دليل السالمة عىل الرابط
يمكنك

torontohousing.ca/safetyguide.

48

2021 دليل السالمةToronto Community Housing:

ر
التجمات

ملحق  :1نموذج في حاالت الطوارئ
ورقة المعلومات
فيحاالت الطوارئ
اتصل بالرقم 911

معلومات

االتصال
اسم العائلة

االسم األول

رقم الشقة

العنوان
المدينة
(

التيدي
الرمز ر

)

/

سن
ة

الهاتف
البديل

/

شهر

الرئيش (
الهاتف
ي

-

)

تاري ــخ
البطاقة الصحية ------------------------------------------------------
يو
الميالد
----الجنس ☐ ذكر ☐ ى
بأنث
نفس
عىل
أعرف
آخر
☐
أنث
م
ي
ي
اللغة (اللغات) الرئيسية

عىل ملف

▢ توجيه الرعاية المتقدمة

الطوارئ جهة االتصال 1
الهاتف البديل (

)

الرئيش (
الهاتف
ي

-

-

)

الطوارئ جهة االتصال 2
الهاتف البديل (

)

الرئيش (
الهاتف
ي

-

-

)

الرئيش
مقدم الرعاية
ي
الهاتف (

الطت
ري

)

التاري ــخ

▢ السكري (يعتمد/ال يعتمد عىل االنسولي) ▢ رسطان
▢ زهايمر
ّ
▢ خ ّرف

▢ (COPDانتفاخ الرئة ،التهاب
الشعب الهوائية)

▢ حالة نفسية

▢ نوبة (تشنجات)
▢ أزمة

-

معلومات ذات صلة
تحويىل،
▢ مرض القلب (ذبحة الصدرية ،نوبة قلبية ،مجرى
ي
ناظمة قلب)
▢ سكتة/نوبة إقفارية عابرة ()TIA
▢ فرط ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
االحتقان
▢ قصور القلب
ي

آخر
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األدوية
)1

)6

)11

)2

)7

)12

)3

)8

)13

)4

)9

)14

)5

)10

)15

الحساسية من األدوية
ُ
ودين
▢ك ِ

▢ سولفا

▢

(أسبين)
▢  ASAر
آخر

▢ ال توجد حساسيات
معروفة

اعتبارات خاصة
العدوى  /األمراض المعدية
آخر
▢ تاري خ واسع

مستشفيات

تخصص (غسيل الكىل ،األعصاب ،إلخ)
▢
ي
/

الحالة الحسية

القدرة عىل التنقل

▢ السمع (ضعف  /أداة مساعدة /
ّ
أصم)
ُ ّ
َ
كرس متحرك  /مشاية  /سكوتر بمحرك /
▢ مسائل تتعلق بالقدرة عىل الحركة (عكازة /
ي
اصطناع)
طرف
ي
▢ البرص (ضعف  /نظارات  /كفيف)

▢ طقم أسنان

الحيوانات يف بيتك
قائمة بالحيوانات المدللة وتعليمات رعاية الحيوانات األليفة

هل أي من هذه الحيوانات األليفة حيوان خدمة؟ ☐ ال ☐ نعم
(

)

-

(

)

-

الرعاية جهة االتصال 1
الرعاية جهة االتصال 2
/

سن
ة
نموذج يف حاالت الطوارئ

الهاتف

شهر /

يو
م

اإلكمال بواسطة

الهاتف
التاري ــخ
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. لطلب دليل السالمة هذا بلغة أو تنسيق بديل416-981-5500 اتصل بالرقم

TOHousing@

@TorontoCommunityHousing

@torontohousing

@TorontoCommunityHousing

Toronto Community Housing Corporation
5500-981-416

torontohousing.ca
2021©

