
Grassfires can start anywhere and spread quickly threatening towns and cities, even Melbourne 

 ملبورن، وحتى البلداتو المدن تهددلتنتشر بسرعة و في أي مكان تبدأ أن لحرائق األعشاب يمكن

 

If you live on the edge of grasslands whether it’s open grasslands, parks or paddocks you are at risk. 

 .في خطرفأنت  الحقول أو الحدائقأو  المراعي المفتوحةسواء كان ذلك  المراعي على حافة إذا كنت تعيش

 

If you live on the edge of a city or town it’s important to know what to do if a fire starts. 

 .حريق بدأ إذا ما يجب القيام به عرفتالمهم أن  نه منفإ بلدة مدينة أو على حافة إذا كنت تعيش

 

If a fire threatens and you live on the fence line the safety thing to do is to quickly move one or two 

streets away from the fire. 

 بعيدا   شارع أو شارعين إلى بسرعة اإلنتقال به هولقيام لشيء أسلم فإن  السياج على خط وكنت تعيش حريق من ديهدت كان هناك إذا

 .النيران عن

If you don’t live right next to grasslands, it’s safer to stay where you are because grassfires are 

unlikely to spread past the first row of houses. 

 بعد تنتشر من غير المرجح أن ن حرائق األعشابألأكثر أمانا هو  أنت موجودإن البقاء حيث ف، المراعي بجوار عيشتكنت ال  إذا

 المنازل. الصف األول من

 

Don’t put your life or the life of others in danger by getting into the car. 

 .السيارةفي  عن طريق الركوب خطرفي  اآلخرين أو حياة حياتك ال تضع

You need to keep the roads clear for the emergency services. 

 الطوارئ. خدمات من أجل خالية الطرق بحاجة للحفاظ على أنت

 

There are many things you that you can do to reduce the risk of fire damaging your property. For 

example, mow your lawn, clear weeds, sticks, firewood and rubbish from around your home and 

fence line. 

األعشاب ف ينظتو العشب جز على سبيل المثال، .كلممتلكات الحرائقخطر تدمير لحد من ل االقيام به يمكنك أشياء كثيرة هناك

 السياج.خط و منزلك حولمن  والقمامة والحطب والعصيالضارة 

 

Make sure that you have a plan for if a fire starts. Talk to your friends and family about it before 

there is a fire in your area. 

 منطقتك. حريق في قبل أن يكون هناك عنها أصدقائك وعائلتك تحدث مع .في حالة بدأ حريقخطة  أن لديك تأكد من

 



Check the fire danger ratings daily and keep an eye on the conditions outside. You may be aware of a 

fire before emergency services. 

 خدمات الطوارئ. قبلتكون على بّينة من حريق  قد. خارجالفي  ظروفوراقب ال يوميا   قائخطر الحر تصنيفات من تحقق

Check the Fire Danger ratings and emergency warnings at emergency.vic.gov.au 

 emergency.vic.gov.au الطوارئ فيتحذيرات و قائخطر الحر تصنيفات من تحقق

Victoria Bushfire Information Line 1800 240 667 

 667 240 1800 فيكتوريافي  معلومات حرائق الغابات خط


