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 .1خط الطواریء  /النجدة
•

يف حالة الطوارئ  ،اتصل برقم النجدة (  .) 112رقم الطوارئ هو رقم واحد داخل البلد  ،أنه موحد/متصل
ر
مباشة ر
المدن  ،لجان حماية الطفل وخفر
للشطة  ،رجال اإلطفاء  ،اإلسعاف  ،خدمات اإلنقاذ  ،الدفاع
ي
السواحل.

•

ر
ر
ر
الت تتحدثها
يحاول الخط الساخن  112ر
توفي خدمات ميجم فوري عند الضورة القصوى .تعلم شح اللغة ي
اإلنکليیة (عىل سبيل المثال( „ ، )"Ég tala arabískuأو ( „)“I speak Arabic
(باللغة األيسلندية أو
ر
ر
بحيث يمكن العثور عىل ميجم يتحدث اللغة الصحيحة.

•

إذا قمت بإجراء مكالمة من هاتف محمول بإستخدام رقم هاتف/سیم کارت آيسلندي ،فسوف يحدد خط
الطوارئ موقعك  ،ولكن ليس الطابق أو الشقة أو الغرفة.لذا فإن عليك التدریب عىل لفظ و إعطاء عنوانك
ر
وشح مكانك ،قدر اإلمکان

•

يحتاج الجميع لمعرفة كيفية اإلتصال بالرقم  ، 112بما يف ذلك األطفال.

•

ر
ر
األخية تظهر أن  ٪85-80من
الت أجريت يف السنوات
ر
تتمتع الشطة يف آيسلندا بثقة الشعب ،حیث األبحاث ي
بالشطة .لذلك  ،ال ينبغ ألحد أن يخاف من طلب مساعدة ر
السكان يثقون ر
الشطة عند الحاجة.
ي

•

مزيد من المعلومات عىل www.112.is

 .2أجهزة إنذار  /کاشف الدخان
•

وبالتال يجب
غي مكلفة ،يمكن أن تنقذ األرواح بسهولة
ه أجهزة أمان رخیصة /ر
ي
أجهزة الكشف عن الدخان ي
أن تكون يف كل ميل.

•

ر
يعت أنه يعمل.
يف حالة وميض ضوء
ر
صغي عىل كاشف الدخان عىل فيات منتظمة  ،فهذا ي

•

يعت أن البطارية مستنفدة و يجب استبدالها
عندما يبدأ كاشف الدخان يف إصدار صوت تنبيه ر
قصي  ،فهذا ي
وإعادة تركيبها.

•

أجهزة كشف الدخان متوفرة ببطاريات تدوم ر
حت  10سنوات.

•

أجهزة كشف الدخان متوفرة عىل سبيل المثال يف متاجر الکهربائیات  ,عند  ، Öryggismiðstöðinعند
عي ر
اإلنينت.
 Securitasوکذلك تجدونها يف المتاجر ر

•

ال تستخدم الماء إلطفاء حريق الموقد/الطباخ  .يوىص بإستعمال غطاء/بطانیة حريق فوق النار .من األفضل
تعليق بطانية حريق عىل الحائط يف المطبخ  ،ولكن ليس بالقرب من الموقد.

 .3السالمة علی الطرق
•

غيها من معدات السالمة.
بموجب القانون  ،يجب عىل جميع الركاب يف السيارة ارتداء حزام األمان أو ر

•

يجب أن يكون األطفال الذين يقل وزنهم عن  36كجم (أو أقض من  135سم) يف معدات أمان خاصة  ،أو يف
کرس األطفال خاص بالسيارة أو عىل وسادة سيارة مع الظهر و ربط الحزام .يجب الحرص عىل استخدام
ي
ر
کرس
الت تناسب حجم ووزن الطفل  ،وربط معدات السالمة بشكل صحيح والتأكد من أن
ي
معدات السالمة ي
السيارة الخاصة بالرضع تدور بشكل صحيح.
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•
•

األمام يف مواجهة الوسادة الهوائية النشطة
يجب أال يجلس الطفل الذي يقل ارتفاعه عن  150سم يف المقعد
ي
أو الفعالة.
يجب أن يرتدي الطفل دون سن ً 16
عاما خوذة أمان عند ركوب الدراجات .يجب أن تكون الخوذة بالحجم
المناسب و مضبطة /معدلة بشكل صحيح.

•

ً
ً
من المستحسن أن يرتدي البالغون الخوذات أيضا  ،حيث إنها معدات أمان مهمة ومن المهم أيضا أن يكون
البالغون قدوة جيدة لألطفال.

•

يحتاج راكبوا الدراجات إل استخدام األضواء واإلطارات المرصعة خالل فصل الشتاء.

•

يحتاج مالكوا السيارات إما إل استخدام إطارات الفصول األربعة أو التبديل إل إطارات مرصعة أو شتویة يف
فصل الشتاء.

 .4شتاء آیسلندا
•

تقع أيسلندا شمال الكرة األرضية .هذا هو السبب ف أن ليال اآليسلندية تكون ر
مشقة يف الصيف و تکون
ي
ي
مظلمة يف الشتاء.
ديسمي  ،تكون الشمس يف السماء لبضع ساعات فقط يف
حوال االنقالب الشتوي  ،يف 21
ر
ي
النهار.

•

القصي .يمكنك رشاء مصابيح
من المهم للمشاة  ،وخاصة األطفال  ،استخدام الالفتات العاكسة خالل النهار
ر
ً
صغية ألطفالك لتثبيتها عىل الحقائب المدرسية ر
حت يتمكن اآلخرین من رؤية األطفال جيدا يف
فوسفوریة
ر
طریقهم من وإل المدرسة.

•

يتغي باستمرار والشتاء بارد .من المهم ارتداء مالبس مالءمة للطقس و لألنشطة الخارجية.
الطقس يف آيسلندا ر

•

ر
والسيات الصوفية الدافئة والمعاطف واألحذية الشتوية ذات القاعدة الخشنة ر
وحت
تعتي القبعات والقفازات
ر
غت بالثلج والجليد.
ا
ر
لمسامي من المعدات القياسية للتعامل مع برد الشتاء األيسلندي ي
ً
ً
ف أيام الشتاء الهادئة ً ،
باردا عند الخروج.
غالبا ما يكون الطقس جيدا عند النظر من النافذة  ،ولكنه يكون
ي
ً
تسىم هذه الظاهرة أحيانا "طقس النافذة" أو „ “gluggaveðurومن المهم أال تدعها تخدعك بل ترتدي أنت
ً
جيدا قبل الخروج.
و أطفالك لبسا

•

ن
ڤیتامی دي D -
.5
•

ً
المقيمي يف البالد
نظرا لقلة األيام المشمسة المعدودة يف آيسلندا ،أن مكتب الصحة العامة يشجع جميع
ر
ً
فيتامي دي.D-
فيتامي دي D-خاصة يف شكل مكمالت غذائیة  ،أو زيت كبد سمك القد أو حبوب
عىل تناول
ر
ر
فيتامي دي ما لم يذكر خالف ذلك.
الحظ أن أوميغا وزيت سمك القرش ال يحتويان عىل
ر

•

ه:
الجرعة اليومية الموىص بها من زيت سمك القد  þorskalýsiي

صغية
من عمر  6شهور 1 :ملعقة شاي
ر
من عمر  6سنوات فما فوق 1 :ملعقة طعام
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•

لفيتامي دي D-عىل العمر:
تعتمد الجرعة اليومية الموىص بها يف آيسلندا
ر
من  9 – 0سنوات ) μg (400 AEيوميا ً 10
من  70 – 10سنة ) μg (600 AEيوميا ً 15
سنة أو أکبر  μg (800 AE) 71يوميا ً 20

 .6تحذیرات من الطقس الجوي
•

دائرة األنواء و األرصاد الجوية األيسلندية  www.vedur.isتقوم بمتابعة الطقس و األمور المناخیة عن کثب،
من ربي مهمات أخری ر
اليكانية والفيضانات.
تنش تنبؤات وتحذيرات خاصة بالطقس والزالزل واالنفجارات ر
ً
الشمال Norðurljós
من هناك يمكنك أيضا العثور عىل توقعات حول روئیة ضوء القطب
ي

•

تعتت بمعلومات عن حركة المرور عىل الطرقات يف جميع أنحاء البالد .يمكنك تييل
إدارة الطرق األيسلندية
ي
تطبيق  ، Vegagerðinأو االنتقال إل  /http://www.vegagerdin.isأو االتصال عىل  1777للحصول
عىل معلومات قبل السفر ربي أنحاء البالد.

•

أولياء األمور يف رياض األطفال والمدارس اإلبتدائية یجب علیهم المتابعة و اإلنتباه إل التحذيرات والرسائل
المتعلقة بالطقس من المدارس .بمجرد إصدار تحذير أصفر من دائرة األنواء الجویة  ،يحتاج اآلباء/األمهات إل
تقييم الحالة بأنفسهم ما إذا كان األمر یتطلب مرافقة أطفالهم ف الذهاب إل المدرسة أو األنشطة ر
اليفيهية أو
ي
العودة منها  .يجب أال يغيب عن البال أن األنشطة ر
اليفيهية والتمارين المنظمة يمكن أن تتعطل يف نهاية اليوم
ينبغ أن يكون األشخاص يف حالة تنقل ما لم تكن هناك حاجة ملحة
يعت أنه ال ي
اس .التحذير األحمر ي
الدر ي
الموظفي
ويتم إغالق المدارس العادية ،ولكن رياض األطفال والمدارس اإلبتدائية مفتوحة مع الحد األدن من
ر
وغيهم ممن يحتاجون
ألولئك الذين يقدمون خدمات الطوارئ ،رجال القانون  ،رجال اإلطفاء وفرق اإلنقاذ ر
إل سكن و عنایة ألطفالهم.

 .7زاللزل و بر ن
اکی
•

تقع آيسلندا من الناحية الجيولوجية عىل حدود ر
مفيق لوحة /صفیحة وفوق ما يسىم ب"بقعة ساخنة" ،
يعت أن الزالزل واإلنفجارات شائعة ال حد ما.
مما ي
ً
یتم رصد و قیاس عدید من الزالزل يوميا يف آيسلندا ،ولكن القليل منها قوي لدرجة أن الناس ال يالحظونها.
ً
بعيدا عن المستوطنات ر
البشية .لذلك فإن
األبنیة يف آيسلندا تقام عىل قاعدة متینة ،ومعظم الزالزل تنشأ
ر
الت يتعرض لها الناس بسبب الزالزل أو أضار بالممتلكات ليست شائعة.
الحوادث ي
بعي ثور ًانا ف آيسلندا منذ عام  .1902ر
ه
وأكي االنفجارات شهرة يف السنوات
ر
تم تسجیل أربعة وأر ر
األخية ي
ي
ثوران أیافیاتالیوکوتل  Eyjafjallajökullيف عام  2010وثوران هیماأي  Heimaeyيف جزر ڤيستمانا أییا
 vestmannaeyjaيف عام .1973

•

اليكانية يف البالد يف مكتب األرصاد واألنواء الجوية
يتم إعداد خرائط تحذيریة بالحالة الجاریة لألنظمة ر
اآليسلندية ً
يوميا .يمكن أن تتمثل مخاطر االنفجارات يف تدفقات حمم بركانية  ،وإنفجارات بركانية  /تساقط
ر
الت تلحق خسائر
الرماد  ،ورماد سامة  ،ر
واليق  ،وأبخرة سامة  ،وأنهیارات جليدية  ،وفیضانات .الحوادث ي
ر
بشیة أو أضار بالممتلكات بسبب االنفجارات ليست شائعة.

•

كان و من
قد يكون من الصعب يف ر
كثي من األحيان السيطرة عىل حركة السياح عندما يكون هناك ثوران بر ي
ً
ً
.
توخ الحذر وإتباع
المدن لذلك يتم تشجيع الناس عىل
كبيا من قبل فرق الدفاع
ناحية أخری یتطلب
تنظيما ر
ي
ي
تعليمات الحماية المدنية.

•

•
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 .8العنف المنزلي

قانون يف أيسلندا  ،سواء حدث داخل أو خارج جدران الميل .جميع أشكال العنف يف الميل
غي
إستخدام العنف ر
يً
أيضا عنف ضد األطفال.
ه
أطفال
حيث يتواجد
ي
يمكنك طلب المشورة بشأن العنف المي يل من :
•

أخصان اجتماع  /ر
مشف األمر /مسؤول الملف بمركز الخدمات االجتماعية
ي
ي

•

بیارکارهلیذ /Bjarkarhlíð. https://www.bjarkarhlid.is

•

ملجأ النساء  /مأوی النساء /https://www.kvennaathvarf.is

لألفراد الذين حصلوا عىل الحماية من خالل برنام ج لم شمل األشة و یضطرون إل اإلنفصال و تطليق أزواجهم بسبب
العائىل  ،هؤالء بإمکانهم الحصول عىل مساعدة من مديرية الهجرة لتقديم طلب جدید للحصول عىل تضي ح
العنف
ي
إقامة ألسباب جديدة.

 .9العنف الموجه لألطفال
ف آیسلندا ،كل شخص لديه ر
معنیي بحماية الطفل إذا كان لديه سبب
قانون باإلبالغ عن حاالت عنف ال
إليام
ر
ي
ي
لالعتقاد بأن الطفل :
•

غي مقبولة
تحت ظروف تربية ر

•

یتعرض للعنف أو من المعاملة المهينة

غي صحیة و يف تدهور
• یعیش ف بیئة ر
ً
الجني معرضة للخطر  ،عىل سب يل المثال عن طريق
من الضوري أيضا إخطاردائرة حماية الطفل إذا اشتبه يف أن حياة
ر
تعاط المخدرات من قبل المرأة الحامل أو عن طريق اإلساءة للمرأة الحامل
تعاط الكحول أو
ي
ي
يحتوي موقع وكالة رعاية الطفل عىل قائمة بلجان رعاية الطفل يف آيسلندا:
http://www.bvs.is/almenningur/barnaverndarnefndir/

ً
اجتماع يف البلدیة أو لدی دائرة الخدمات االجتماعية ذات الصلة.
أخصان
يمكنك أيضا طلب المشورة من
ي
ي
يف حالة الطوارئ  ،اتصل برقم النجدة /الطوارئ عىل الهاتف رقم . 112
الجنس
 .10إستقبال الطورئ لضحايا العنف
ي
•

الجنس متاح ألي شخص يطلب المساعدة ،
جناح الطواریء لالستقبال يف حاالت الطوارئ لضحايا العنف
ي
دون إحالة.
ً
من األفضل االتصال بقسم الطوارئ يف  Landspítaliيف  Fossvogurأوال  ،هاتف  2000-543وطلب
الخدمات يف جناح إستقبال الطوارئ.

•

النسان.
الطت والعالج  ،بما يف ذلك الفحص
ي
الفحص ر ي

•

ر
ع وأخذ وتخزين البيانات.
فحص الطب الش ي

•

الخدمة مجانية لکل من یحتاج هذه الخدمة.

•

يتم تطبيق إخفاء الهوية والشية طوال ر
فية العالج.

•
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•

من المهم الوصول إل غرفة الطوارئ يف أقرب وقت ممكن بعد اإلعتداء  ،وال تغسل أو تستحم قبل الفحص
وأخذ العينات وال تنظف المالبس أو تتخلص من السجالت الجنائية يف مكان حادث اإلعتداء.

 .11مأوی النساء
مأوى النساء هو مأوى/ملجأ للنساء يقع يف ريكيافيك وأكوريري.
•

للنساء وأطفالهن الذين ال يستطيعون التواجد يف الميل بسبب العنف سواء من قبل الزوج أو أحد أفراد األشة.

•

ر
اللوان تعرضن لالغتصاب أو اإلتجار.
كما أن ملجأ النساء مخصص للنساء
ي

•

المعلومات /https://www.kvennaathvarf.is :

هاتف الخفارة
عي الهاتف ( 5611205الملجأ يف ريكيافيك) أو 5611206
بإمکان الضحايا وأقارب هم االتصال للحصول عىل الدعم و  /أو المشورة ر
(الملجأ يف أكوريري).
الهاتف مفتوح  24ساعة (لیال و نهارا)

البقاء  /اإلقامة
النفس أو الجسدي .يمكن للنساء وأطفالهن اإلقامة معا داخل
عندما يكون البقاء يف الميل ال يطاق بسبب العنف
ي
ً
المأوی مجانا

 .12بیارکارهلیذ Bjarkarhlíð -
 Bjarkarhlíðبیارکارهلیذ هو مركز لضحايا العنف يقع بالقرب من بوستاذافیگور  Bústaðarvegurيف ريكيافيك.
•

تقديم المشورة والدعم والمعلومات لضحايا العنف

•

خدمات منسقة يف مكان واحد

•

المقابالت الفردية

•

المشورة القانونية

•

الخدمة االجتماعية

•

مساعدة ضحايا االتجار ر
بالبش

•

جميع الخدمات يف  Bjarkarhlíðمجانية

رقم هاتف  Bjarkarhlíðهو 5533000
اإلثني ال الجمعة
الرسىم من
ه  9صباحا ال  5عضا ،أیام العمل
ر
ي
ساعات العمل ي
يمكنك حجز موعد على http://bjarkarhlid.is
يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني إلی bjarkarhlid@bjarkarhlid.is
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