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 نار المخيم والباربيكيو ؟هل ال أستطيع ؟هل أستطيع

 

ممتعة. من أجل الدفء الشخصي أو الطهي هو تجربة  الباربيكيونار المخيم أو  إن إشعالف، متنزهات وغابات والية فيكتوريا عند زيارة
 حرائق الغابات.تسبب في بدء وبسهولة  لنار المخيم أن تنتشر، يمكن ومع ذلك

مسؤولية  متقع على عاتقكو. أن أراضي الغابات محميةو النار إنتشارتوجد قيود على األراضي العامة في فكتوريا لضمان عدم حدوث 
 .مقبل زيارتك نار المخيم والباربيكيووأنظمة لقواعد  كمالتأكد من فهم

 اً عن ضمان أنها آمنة، وال تنتشر، وأن يتّم إخمادها تماماً قبل مغادرتكم.يفأنتم مسؤولون قانون ،الباربيكيونار المخيم أو  أشعلتمإذا 

 للحرائق أيام الحظر الكامل

 .الكيميائياو  لصلباعمل بالوقود ي ال نار مخيم وال باربيكيولحرائق = ل الكامل حظرالأيام 

 على الرقم فيكتوريا لطوارئ الساخن خطالاالتصال ب م. يمكنكهناك حظر كامل على الحرائقلمعرفة ما إذا كان  ماألمر متروك لك
ال  مإذا كنت المجاور مخيمال وا. اسألemergency.vic.gov.au أو زيارة  Vic Emergency، أو تنزيل تطبيق 226 226 1800

 .ونتعرف

ً و عاصفأ اً إذا كان الجو حار  .شعلوا نار المخيم أو الباربيكيوالمنطق وال ت واستخدمإ، ا

 ستخدام العاماإل

 باربيكيوأو  حول نار المخيم بإخالء المنطقةهل يجب أن أقوم 
 الوقود الصلب؟

 نعم. 

أو  المخيمنار أمتار حول  3 بطول وأرضي جويبمحيط  وااحتفظ
ً الوقود الصلب خاليباربيكيو   وقداً م وااستخدممن المواد القابلة لالشتعال.  ا
ً مخصص ً كان ذلك متاححيثما )للباربيكيو(  ا  .ا

 ؟الممكن لنار المخيم أوالباربيكيو الخاص بيما هو الحجم 

 راً متالوقود الصلب باربيكيو أو  المخيمنار حجم  ونيکأن  بيج •
 .مس 30 نععمقه  ليق ال مع خندق لقأو أ اً دحوا

أو  المخيمنار  فوق  لموضوعا لصلبا دلوقوا نيكوأن  يمكن ال •
 .حدوا متر منباربيكيو أطول للالوقود الصلب 

الوطنية  الحدائقفي  نار المخيملشارة اإليرجى االطالع على  •
 . لواليةاحدائق و

 بشكل صحيح؟ ةدالمشي   نار المخيم يما ه

من الحجر أو المعدن أو الخرسانة أو غيرها من  مصنوعموقد  يه
 .لنارالمواد غير القابلة لالشتعال بطريقة تحتوي على محيط ا

ستخدم الوقود ي  ي ذال الباربيكيوهل يمكنني استخدام موقد النار أو 
 السائل أو الوقود الغازي أو الوقود الصلب الكيميائي؟

أمتار  3بمحيط جوي وأرضي بطول  وايجب أن تحتفظ، ومع ذلكنعم. 
أو الغازي أو  موقد النار او الباربيكيو الذي يستخدم الوقود السائلحول 

ً خالي الكيميائي   من المواد القابلة لالشتعال. ا

http://emergency.vic.gov.au/respond/
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 ؟ةدون مراقب الباربيكيوأو  د النارقموهل يمكن أن أترك 

 ال

 .تقاوألا جميع في لإلشراف لصلبا دلوقواموقد النار او الباربيكيو الذي يستخدم  في جوار حاضراً  ولمسؤ بالغ شخص نيكوأن  يجب •

من المحيط  متراً  50 ضمنأو  لصلبا دلوقواستخدم موقد النار او الباربيكيو الذي ي  رؤية ضمن خط  أن يكون اً حاضر مصطلح يعنيو •
 الخارجي.

 غادر؟أما هي أفضل طريقة إلخماد نار المخيم بشكل صحيح عندما 

ً دائم ميجب عليك •  فوقها. بوضع التراب، وليس الماءواسطة إخماد نار المخيم بالكامل ب ا

 في نار المخيم. بقيترك أي جمر ساخن  مال يمكنك •

ً آمن يكون تركهإن ف،  عند لمسهاً بارد نار المخيم، إذا كان وارتذكّ  •  .ا

 .مالمنزل معك ها إلىفي نار المخيم. يرجى أخذ بقايا الطعاملمنيوم والبالستيك والقمامة أو بإيداع منتجات الزجاج واأل واموال تق

 للغرامات الفورية. يخضعهذا األمر ويعني رمي النفايات ترك هذه المواد في المخيم 

  للحرائق أيام الحظر الكامل

 .الكيميائيالصلب او عمل بالوقود ي باربيكيووال ال نار مخيم لحرائق = ل الكامل حظرالأيام 

 أيام الحظر الكامل للحرائق؟في المخيم نار ال هل يمكنني إشع

 ال

 لحرائق.ل الكامل حظرالحظر إشعال نار المخيم في أيام ي   •

 نار المخيم واشعل، ال تينمتشكك مإذا كنت •

 الكامل للحرائق؟أيام الحظر في  بالغاز أو الكهرباء الذي يعمل الباربيكيوهل يمكنني استخدام 

 نعم

أو مادة أخرى غير قابلة في هيكل ثابت بشكل دائم مبني من الحجر أو الخرسانة  والموضوعبالغاز أو الكهرباء الباربيكيو الذي يعمل 
 ، أولالشتعال

ً  تصنيعهه ويتم تصميم، الغاز أو الكهرباء فقطالباربيكيو الذي يعمل ب ، المحمول( الباربيكيو)بما في ذلك  الطعامإلعداد  حصراً  تجاريا
 مستقر.في وضع وضع ي   إشعالهوعندما يتم 

 بشرط

 .الطعاملغرض إعداد  أن يكون •

 خالية من المواد القابلة لالشتعال. باربيكيوأمتار من المحيط الخارجي لل 3المنطقة الواقعة على مسافة أن تكون  •

 من المياه لالستخدام الفوري. تلترا 10 على األقل فيهاإما خرطوم متصل بإمدادات المياه أو حاوية  ملديكأن يكون  •

 .لنارعلى إخماد اوالوسائل القدرة  لديها/لديهومشتعلة  بالغ في جميع األوقات عندما تكون النارشخص أن يكون هناك  •

ً تمام لناريتم إطفاء اأن  •  الشخص البالغ. مغادرةقبل  ا

 .المتوفرةفقط في المواقد المخصصة  نار المخيم والباربيكيوإشعال  الواليةحدائق الوطنية و الحدائقفي يمكن 
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 در المعلوماتامص

 bom.gov.auعبر  واقبل أن تغادر على المدى الطويلمن توقعات الطقس  واحققت •

 عبر: لحرائقل الكامل حظرالأيام  عن  واإعرف •

   226 226 1800 –يا ورالخط الساخن لطوارئ فيكت  –

–  emergency.vic.gov.au 

  Vic Emergency  تطبيق –

 186 136 بالرقم وا، اتصلبالغ عن نشاط مريب أو غير قانونيلإل

 

( للحصول على مساعدة في الترجمة TISوالشفهية )إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، يرجى االتصال بخدمة الترجمة الكتابية 
 الكتابية والشفهية

 www.tisnational.gov.au)داخل أستراليا( أو قوموا بزيارة   450 131على الرقم  TIS Nationalاتصلوا بـ 
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