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 "آيف تكون آمنا في بيرث"
 

دما الحذر عن إلتزام  تحتاج إلى، أي مدينة أخرى في العالمها مثل ولكن مثلودة مدينة آمنة وودبأنها بيرثتشتهر 
نصائح تخاطب العقل  معلومات هامة وزبائننالقد آتبنا هذه الوثيقة إلعطاء . تعيش حياتك من يوم إلى يوم 

 .ثفي بيرلإلحساس بأمان العيش  
 

 مشاةآالطالب 
 

ةجيدالضاءة وذات اإل بعد حلول الظالم بعيدا عن الشوارع الرئيسية كال تمشي وحد. 
 خاص عند عبور الشوارع عليك أن تهتم بشكل  – في أستراليا  الطريقعلى يسارال تنسي أن قيادة السيارات

 . االتجاهينآالنظر في وذلك بالالمزدحمة 
لفترة غير محددة  فمن األفضل أن ننتظر - مما تعودت عليه في بيرثسرع  أن تقاد بشكل أسياراتتميل ال

 .بدال من اإلستعجال والعبور بين السيارات 
قم مشاة، للإذا لم يكن هناك ممر . رصيف مخصص للمشاة على الطريق إذا آان هناك إطالقا مشي ال ت

 .المرورحرآة اجه لفي الجانب المومشي على جانب الطريق بالقرب من الرصيف والسير بال
 على الطريق السريعمشيمن السيارة والال تخرج إطالقا . 
 من غير المرغوب فيه في والية غرب أستراليا أن تحاول توقيف السيارات التي ال تعرف أصحابها طلبا

 .للتنقل بين مكان وآخر 
 

 الطالب آسائقين
 

 نموذج اإلستئجار هو الذي يقوم بقيادة  علىعيوققام بالت  الشخص الذي بأنتذآر،  سيارةترأجستإإذا 
التأمين  فإن وثيقة لقيادة وتعرضت لحادث،اشخص آخر تولى إذا . جميع األوقاتالسيارة المستأجرة في 

 . عندئذالغية وباطلةتعتبر 
يجب ، في أستراليا، حتى الرآاب في المقعد الخلفي حزام االمان إلزامي في جميع األوقاتربط تذآر أن 

 . أحزمة المقاعدتداءعليهم إر
 الحصى على جانب الطرق، حيث .  أستراليا خطيرة جداالريفية في والية غربالطرق في المناطق

 الطرق صعبة، والحيوانات السائبة على الطريق، والقطارات تسير بسرعة والدورانات علىنحناءات واإل
 .الطرق آلها خطرةو
 إذا آنتى أين أنت ذاهب ووقت وصولك بالتقريب من أنك قد أخبرت أحد األشخاص عن نيتك إلتأآد 

 . المناطق الريفية إلىتسافر س
 لمساعدةطلب ا ال تحاول السير ل- مع سيارتكالبقاء تعطلت سيارتك في منطقة نائية ، آن دائم إذا. 
 الماء عند السفر إلى األماآن النائية معك آميات إضافية منحملإدائما . 
 ق الريفيةالطرالسيارة التي أمامك على آن حذرا عندما تحاول عبور. 
تعطلت  الغيا وباطال إذا صيرسوف ين التأميحيث أن  – ال تأخذ سيارة مستأجرة على الطرق الوعرة

 .أو تعرضت لحادثالسيارة 
 آبيرة غرامة سوف تتعرض لتوقيع فقط  ولكن ذلك خطيرا  ليس - وتقودالمشروبات الروحية ال تشرب

، وهي عبارة عن آأسين 0.05  هي الكحول في الدم لنسبة الحد القانونيإن .  الشرطةعليك إذا ما  أوقفتك
 .من النبيذ أو البيرة بالنسبة للشخص العادي
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 دراجاتآراآب  للب طالال
 

 إذا غرامة آبيرةسوف توقع عليك   في جميع األوقات، خوذة واقية  إرتداء رآوب الدراجاتيجب عند 
 .هذا القانونخالفت 

على الراآب  يجببأضوية وعواآس آما مجهزة  يجب أن تكوناجات التي يتم رآوبها في الليل ، الدر  
 .رتداء المالبس فاتحة األلوانإ
لدراجات الهوائية آلما آان ذلك ممكنال  المخصصةلمسارات أن تلتزم دائما باحافظ على. 
 طرا آبيراخ يشكل هذا ألن حرآة المرور ، ترآب الدراجة بشكل متعرج داخل ال. 
على الطرق السريعةات  رآوب الدراجممنوع منعا باتا. 

 
 المياهبالطالب إستمتاع 

 
حيث أن األمواج الموجودة احة بين األعالم الحمراء والصفراءبتأآد من الس ،  ناعند السباحة في شواطئ 

السباحة مع التيار ئما قم بدا. التيارال تحاول السباحة ضد  واجهتك أمواج عاليةإذا ما . تحت الماء قوية جدا
 .لساحل السباحة في خط مواز لمحاولةو

 حاول أن ترفع في المياه  إذا واجهت مشكلة  -التي يتواجد فيها فرق اإلنقاذ حاول دائما أن تختار الشواطئ
 .مساعدةإلى  لفرق اإلنقاذ بأنك في حاجة عالمة ههذ ألن –أحد ذراعيك 

 ه فيهاعمق الميامن تحقق ت حتى اتو البحيرالغوص في برك السباحة أتحاول ال. 
 صخرة بسهولة على المفاجئة من الج امو تجرك األيمكن أنحيث الصخور، فوق آن حذرا عند الصيد من

موجة جاءت  حتىهادئة نسبيا  وآانت المياه  الصخور من فوقالصيد أثناء وقد غرق آثير من الناس . بالغة
 .ر البحوجرتهم إلى داخل ة عاليةغريب

 
 
 ستمتاع الطالب بالهواء الطلقإ

 
  واضحمكان أي أشياء ثمينة في تأآد من قفل سيارتك وعدم ترك شاطئ العند الذهاب الى المتنزهات أو. 
  عند قضاء فترات طويلة في الهواء  +) 30 نوع ( وقاية من الشمس من النوع القويآريمإستعمل دائما

 .الطلق
 ريد ات مثلالمواد الطاردة للحشرمعك حمل إ  RID  نزهة في الغابة أو قضاء الوقت في بعندما تتمتع

 .الهواء الطلق بعد حلول الظالم
 الذيوقت الأين أنت ذاهب و علما إلى  ما ا شخصنوي القيام بالمشي في الغابات يجب أن تحيط إذا آنت ت 

 . العودة فيهتنوي
  غرب أسترالياوالية أي مكان من رض فياألسيجارة مشتعلة على ال ترمي بتاتا . 
  قبل الشواء في الحدائق العامة أو الريفالمفروضة عن إشعال النار في المنطقة المحلية القيود من تحقق . 
  من تحقق .  من أنواع السمكأي نوعالمحار أو صيد أسماك تنوي رخصة صيد إذا آنت أنك تحمل تأآد من

التي غير مسموح بصيدها في غير  المحار  أسماكعدم صيد أنواع من مصايد األسماك للتأآد من دائرة
 .عالية جداحيث أن ذلك يعرضك لغرامة مالية  –مثل أذن البحر موسمها 

 في مكان عام التي تحملها الوماأل أو إخراج أبداال تحمل معك مبالغ مالية آبيرة . 
 
 

 . لكأو إصابة قد تحدث أي مسؤولية عن أي حادث  التتحمل WAPETIAة فإن من خالل إعطاء هذه النصيح


