مكتب المدير
كيت براون ،حاكمة الولاية

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Voice: 503-947-2340
Fax: 503-947-2341

*تاريخ المراجعة* 2020/9/18

الموارد المجتمعية لحرائق الغابات
معلومات عامة:
wildfire.oregon.gov
هذا هو موقع الاستجابة لحرائق الغابات والتعافي من عدة وكالات في ولاية أوريغون .تتم إضافة
المعلومات بانتظام ،لذا تحقق من الموقع باستمرار للحصول على معلومات .تتضمن بعض المعلومات
التي ستجدها في الصفحة ما يلي:
موارد المقاطعة https://wildfire.oregon.gov/county-resources :تتضمن صفحة موارد المقاطعة
معلومات حول كيفية الاشتراك في التنبيهات والإشعارات العامة وخرائط الإخلاء المحلية وروابط لوكالات
الاستجابة للطوارئ المحلية وحكومة المقاطعة.


مجموعة أدوات وسائل التواصل الاجتماعي بعشر لغات ،بما في ذلك معلومات حول مستويات
الإخلاءhttps://wildfire.oregon.gov/or-wildfire-social-media-toolkit :



المعلومات الحالية حول الحرائق


خريطة الحرائق والمناطق المشتعلة*



خريطة حرائق  RAPTORالخاصة بمكتب إدارة الطوارئ لمعرفة مستوى الإخلاء ،قم بتكبير
المنطقة المرغوبة ،وانقر على المناطق الحمراء أو الصفراء أو الخضراء.



ظروف الطرق والإغلاق

*ملاحظة :عندما تواجه صعوبة في تحميل صفحة الحرائق والنقاط المشتعلة ،يمكن أن يعمل
موقع  RAPTORكنسخة احتياطية.


معلومات حول من يمكنه التسجيل للحصول على مساعدة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ()FEMA
وطريقة القيام بذلك



ما تعنيه مستويات الإخلاء وكيفية الاستعداد للإخلاء



مواقع وموارد مأوى الطوارئ في المقاطعات والصليب الأحمر



معلومات عن الممتلكات وأصحاب المنازل



الموارد والنصائح الصحية والطبية



الوصول إلى الغذاء
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التصويت



محدثة
والمزيد في المستقبل! تحقق من الموقع للحصول على معلومات
ّ

موارد ولاية أوريغون الإقليمية للتأهب للطوارئ
لحالات الطوارئ ،اتصل على الرقم  911أو للإبلاغ عن شخص مفقود بسبب حرائق الغابات.
لا تتصل على الرقم  911في غير حالات الطوارئ أو للإبلاغ عن الدخان .موجز تويتر .911
دع أحباؤك يعرفون أنك بخير أو ابحث عن أشخاص في سجل برنامج  Safe & Wellللصليب الأحمر .


يمكن لموظفي مركز الاتصالات  211infoمساعدة المتصلين غير القادرين على تسجيل أنفسهم.
ويمكن لأعضاء المجتمع الذين يحتاجون إلى مساعدة في التسجيل الاتصال على الرقم  .211خلال
أوقات الكوارث ،قد تكون هناك أوقات انتظار طويلة.


خدمة الهاتف الصوتي :اتصل على الرقم  211أو ( 1-866-698-6155يتوفر مترجمون عبر
الهاتف مجا ًنا؛ ساعات عمل الهاتف :على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع)



خدمة الهاتف النصي :اطلب  711واتصل على 6155-698-866-1



خدمة الرسال النصية :أرسل رمزك البريدي في رسالة إلى ( )TXT211( 898211الرسائل النصة
صباحا حتى 5
متاحة باللغتين الإنجليزية والإسبانية؛ ساعات عمل خدمة الرسائل النصية :من 9
ً
مساء)
ً



البريد الإلكتروني( help@211info.org :خدمة البريد الإلكتروني متاحة باللغات الإنجليزية
والإسبانية والماندرين)

الموارد المحلية:


الموارد الإقليمية الخاصة بالحرائق
يجب أن تشير المجتمعات إلى موارد المقاطعة على الموقع  wildfire.oregon.govللاشتراك في
تنبيهات الطوارئ والمواقع الأخرى التي تستخدمها إدارة الطوارئ المحلية لإصدار إشعارات الإخلاء
وتنبيهات الطوارئُ .يرجى العلم أن بعض الموارد التي تم تضمينها ساب ًقا تم نشرها الآن على الموقع
الإلكتروني  ،wildfire.oregon.govلذلك قمنا بإزالتها من القائمة أدناه لتجنب التكرار .قد تجد هذه
المعلومات التكميلية مفيدة:


مقاطعة Benton



مقاطعة Deschutes
 دليل الإخلاء لمقاطعة Deschutes



مقاطعة Douglas



مقاطعة Jackson
 خطة عمل حرائق الغابات الخاصة بمدينة Ashland



مقاطعة  – Josephineمدينة Grants Pass



مقاطعة Klamath
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مقاطعة Lane



مقاطعة Linn



مقاطعة Marion



مقاطعة Multnomah
 خطة الإخلاء الخاصة بمدينة Portland
 مستويات الإخلاء والاستعداد الخاصة بمقاطعة  Multnomahبصيغة PDF
 توفر مقاطعة  Multnomahسعة إيواء إضافية للأشخاص الذين ليس لديهم مأوى.
اتصل على الرقم  211لمزيد من المعلومات.



مقاطعة Washington
 مدينة Tualatin

تحديثات جودة الهواء:


مدونة http://oregonsmoke.blogspot.com/ :Oregon Smoke



مدونة  Oregon Smokeهي متجر أوريغون الوحيد للحصول على معلومات عن الدخان في الهواء.
تضم المدونة خريطة مؤشر جودة الهواء التابع لإدارة جودة البيئة في ولاية أوريغون ،وإرشادات
جودة الهواء المتعلقة بالدخان باللغتين الإنجليزية والإسبانية ،وتنبؤات الدخان الخاص بالحرائق من
مستشاري الموارد الجوية لخدمة الغابات الأمريكية ،ومعلومات حول حماية صحتك من دخان حرائق
الغابات ومعلومات الدخان من الشركاء المحليين والقبليين.



تطبيق  OregonAIRلأجهزة  iPhoneو.Android



تحديثات جودة الهواء  AirNowمن وكالة حماية البيئة



حساب مدونة  Oregon Smokeعلى موقع تويتر

التسجيل في إشعارات التنبيهات:


 flash alertsالإقليمي



Nixle Alerts



( Public Alertsنظام تنبيه محلي رسمي للمناطق التالية)


ولاية أوريغون :المقاطعات  ،Multnomahو ،Washingtonو ،Clackamasو،Columbia
و ،Linnو ،BentonوMarion



ولاية واشنطن :المقاطعات  ،Clarkو ،Cowlitzو ،SkamaniaوWahkiakum



فيديو :تسجيل الاشتراك في التنبيهات العامة ببعض اللغات



تطبيق التنبيهات ( American Red Crossيقود  ARCملاجئ الطوارئ) ،رابط تويتر



التنبيهات النصية لوكالة FEMA



تنبيهات الطوارئ  Eugeneمع الموارد
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مدينة Tigard



مدينة Ashland



مقاطعة Yamhill

األخبار والتحديثات:


خريطة  NWCCالتفاعلية وتحديثات عبر تويتر



مكتب إدارة الطوارئ بولاية أوريغون :صفحة مكتب إدارة الطوارئ على الفيسبوك



إدارة الغابات بولاية أوريغون


مدونة ODF



ODF flash alerts



دائرة الإطفاء بولاية أوريغون



خدمة الأحوال الجوية الوطنية

االستعداد لإلخالء والطوارئ:


الصليب الأحمر الأمريكي :كيفية الاستعداد لطوارئ حرائق الغابات



الموارد والمعلومات من  ،Deschutes County Project Wildfireبما في ذلك نظرة عامة على
الإخلاء والأساسيات



خطة  Ready.govلحرائق الغابات والتحديثات



المخطط البياني لمستويات الإخلاء (متوفر الآن على )wildfire.oregon.gov



قائمة جهات اتصال مديري الطوارئ المحلية والقبلية






يمكن للمنظمات الاتصال بمدير الطوارئ المحلي للمساعدة في التنسيق مع الاستجابة
المحلية.

معلومات الإخلاء بسبب حرائق الغابات للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي أو العزل بسبب
كوفيد 19-من هيئة الصحة في ولاية أوريغون


Korean



English



Marshallese



Spanish



Russian



العربية



Somali



Simplified Chinese



Vietnamese



Traditional Chinese



Hmong

دليل المأوى المؤقت في ولاية أوريغون -تم التحديث في 2020/9/10
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حماية صحتك:


من هيئة الصحة في ولاية أوريغون


معلومات حول كيفية تأثير دخان حرائق الغابات على صحتك بعدة لغات



فيديو حافظ على صحتك أثناء وجود دخان في الهواء



أسئلة شائعة حول دخان حرائق الغابات والصحة العامة



مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها :البقاء في مأمن أثناء حرائق الغابات



فيديو :الأنشطة المدرسية الخارجية خلال أحداث حرائق الغابات



فيديو :هواء داخلي نظيف عندما تمتلئ السماء بالدخان



فيديو :كيف تصنع مروحة الهواء النظيف



يمكن لأي شخص يحتاج إلى مساعدة لاستبدال الوصفات الطبية أو المعدات الطبية المعمرة
الاتصال بهيئة الصحة في ولاية أوريغون للحصول على المساعدة .نرحب بتلقي الاتصالات من
الأشخاص الذين لديهم جميع أنواع التأمين .سنقوم بتسهيل الاتصالات لتلبية احتياجاتك .الرجاء
الاتصال على الرقم  971-209-8491للمساعدة في هذه البدائل.



 PacificSourceتوفر خط استجابة لأي أعضاء (خطة أوريغون الصحية ،الخطط الصحية التجارية،
برنامج  .)Medicareاتصل على الرقم  ،1-888-970-2507من يوم الإثنين إلى الجمعة ،من الساعة
أيضا للرسائل خلال عطلة نهاية
مساء .سوف تستجيب PacificSource
صباحا حتى 5:00
8:00
ً
ً
ً
الأسبوع .يمكن أن تساعد الأعضاء بما يلي:


الموارد والدعم الذي يلبي الاحتياجات الأساسية (مثل المأوى وأجهزة تنقية الهواء والغذاء
والملابس والنقل)



مقدمو الرعاية



الصيدلية للحصول على الأدوية الموصوفة طبيًا التي يتم إعادة صرفها/استبدالها



الموردون الطبيون الدائمون للمعدات الطبية البديلة



خط المساعدة  SAMHSAللاستغاثة في حالات الكوارث ،1-800-985-5990 :أو أرسل TalkWithUs
في رسالة نصية إلى 66746



 Lines for Lifeخطوط المساعدة لمنع الانتحار


خط  Lifelineلمنع الانتحار ،1-800-273-8255 :أو  1-888-628-9454لمتحدثي الإسبانية



خط المساعدة في الإقلاع عن الكحوليات وتعاطي المخدرات1-800-923-4357:



خط المساعدة العسكري: 1-888-457-4838



خط  Youthlineللشباب 1-877-968-8491 :أو أرسل  teen2teenفي رسالة نصية إلى
839863



جهات اتصال خدمات الأزمات على مستوى المقاطعة من هيئة الصحة في ولاية أوريغون



National Child Traumatic Stress Network:موارد لمساعدة الأطفال في الشعور بالعواطف حول
حرائق الغابات  -متوفرة باللغتين الإنجليزية والإسبانية
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Peer Galaxy:دعم الأقران بخصوص حرائق الغابات ودليل الموارد

موارد المجتمع:


المشاركون في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ( )SNAPالذين فقدوا الطعام والغذاء بسبب
الحرائق مؤهلون للحصول على ما يصل إلى  200دولار من المزايا التي يتم إعادة تحميلها على
بطاقة  .EBTاتصل بمكتب إدارة الخدمات البشرية.



قائمة موارد كوفيد 19-لمدينة  Portlandوغيرها



ث أرباب العمل على حماية العمال من خلال تجنب
إدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية أوريغون :ح ّ
العمل في الهواء الطلق ،واتباع أفضل الممارسات مع استمرار جودة الهواء الضارة



اتصل على الرقم  211للحصول على موارد أخرى في مجتمعك:





اتصل على الرقم  211أو 6155-698-866-1



تفضل بزيارة 211info.org



تنزيل تطبيق الجوال

) Oregon Human Development Corporation (OHDCيمكن أن تساعد في تقديم الطعام في
حالات الطوارئ والمأوى وخدمات الدعم الأخرى باللغتين الإنجليزية والإسبانية .اتصل على الرقم 1-
.855-215-6158

اإلسكان والمرافق:


خدمات الإسكان والخدمات المجتمعية في أوريغون :برنامج الإغاثة من أضرار المساكن بسبب حرائق
الغابات


التقدم للحصول على المساعدة هنا



انقطاع التيار الكهربائي Portland General Electric:وPacific Power



انقطاع التيار الكهربائي للسلامة العامة PGE

الحيوانات األليفة والماشية:


الأسئلة الشائعة حول الحيوانات الأليفة وحرائق الغابات وإجلاء الحيوانات الأليفة إلى الساحات



تقدم مستشفيات  VCAللحيوانات إقامة مجانية للحيوانات الأليفة الشريدة بسبب حرائق الغابات في
أوريغون



 Cowgirl 911تساعد في إجلاء الماشية وإعادتها إلى منازلها



مركز مرافق حيوانات الماشية في مقاطعة Linn

كيفية المساعدة


للتبرعات ،انظر( wildfire.oregon.gov :شريط أزرق في أعلى الصفحة)



خاصة أثناء حالات الطوارئ مثل
أكمل التعداد .يساعد التعداد على إعلام الموارد المستقبلية لولايتك
ً
حرائق الغابات.
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المرئيات والنشرات:

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير
الإنجليزية ،يمكن أن توفر هيئة صحة أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة بالأحرف
الكبيرة أو طريقة برايلُ .يرجى الاتصال بـ  Mavel Moralesعلى الرقم  ،7889-882-844-1الهاتف النصي TTY
 ،711أو عبر البريد الإلكتروني .OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us
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