
!عندما تحسب الثواني   
التأھب للزالزل في ثالث خطوات

تنزیل
MyShake تطبیق
الحصول على زلزال
إنذار مبكر
تلمیحات األمان
معلومات الزلزال

MyShakeTM تنزیل تطبیق 
.یوفر تطبیق  ماي شیك اب تحذیرات مبكرة من الزلزال. یمكنك إستخدام إشعار الثواني لتحسین النتائج

 ماي شیك اب تم اختراعھ من قبل یو سي بیركلي في قسم علم الزالزل تم استعمالھ عبر صوت انذار لتحذیر مبكر
للزالزل  قبل حدوث الزلزال  اذا كانت قوه الزلزال٤،٥

  حیث تبعث انذار في  تحذیر قودوم  الزلزل قبل وقوع االھتزاز

 تنزیل تطبیق ماي شیك
 الحصول على تطبیق ماي شیك من ابل اب

 او متجر جوجول اب ستور

اعرف المخاطر
 تعلم خطوات
االمان خالل
زلزال

نستعد
 ضع خطة نفسك، عائلتك

 والجیران

نستعد
اعرف المخاطر و
وضع خطة
تعرف على الطراز الفرید
حاجات
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!غطاء !امسكي

!سقط

!قفل

إسقط، غطاء، تعلیق
اعرف ما یجب فعلھ
خالل زلزال

!غطاء !امسكي



!عندما تحسب الثواني

إسقط، غطي ، تماسك
.عند حدوث االنذار او عند حدوث الزلزال

.

كونوا مستعدین 

 ھل ستكون مستعد اذا حدث انذار ماي شیك ؟ ماذا ستفعل إذا كنت في المنزل، في

 المدرسة، في العمل، أو في سیارتك؟

 خالل الزلزال اھبط على األرض، تغطي رأسك  وتجلس تحت

  اي مكتب قوي ، وتثبت على حدد كأفضل مسار للعمل على
 النجاة من الھزات. إذا كنت في منزل مغلق  متحرك ، اركب
 الكرسي أو األریكة أو السریر و غطي رأسك. إذا كنت على
 كرسي متحرك أو جالسا على  واكر متحرك اقفل الجھاز وغطي
.رأسك وتمسك حتى یتوقف االھتزاز

إن توفر خطة ومستلزمات ضروریة ھو أمر أساسي
خطوات إلعداد عائلتك وحیواناتك األلیفة
،لزلزال. إذا كنت مثل معظمنا
 ولكن االستعداد قد یبدو من الصعب
ال یجب أن تكون. إتخاذ كل خطوة صغیرة
 كل شھر ھي افضل وسیلھ لتحسین خطتك 
.إحمي نفسك وكل من تھتم ألمره
ھل تحتاج إلى مساعدة للبدء؟
cadresv.org/earthquake

!شاھد فیدیو سالمة الزلزال
 للحصول على معلومات یجب الذھاب عل/ماي شیك اب / لوازم الطوارىء/ حمایھ نفسك وبیتك/و
 مصادر موثوق بھا/ وتخطیط خطھ طوارئ/ وزیاده

 واذا كنت في حاجھ لمساعده في الترجمھ نحن مستعدون الى ذالك

جوجل
ماي شیك
تنزیل

 ابل
 ماي شیك
 تنزیل
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