
  معلومات أساسية تخص الع�ل ا�ؤقت� والع�ل

 ا�جانب، عند القيام با�تصال بالرقم 911 � حالة

الطوارئ الصحية:

   الرقم 911 هو رقم هاتف مجا� يستخدم � حالة الطوارئ، ويربطك �صلحة

ا�سعاف أو ال�طة أو خدمة ا�طفاء. وتتمثل حالة الطوارئ

عندما تتعرض س¤مة أو صحة الشخص الخطر ويحتاج بذلك إ� ا�ساعدة

 الفورية.

 اتصل بالرقم 911 عندما تحتاج إ� رعاية صحية طارئة

كظهور عرض من ا�عراض التالية:

• فقدان الوعي
• أ�م حادة � تخفف من شدتها مسكنات ا¯�م

• ارتباك، وصعوبة � الك¤م، وشعور بدوار عµ مستوى الرأس
• أ�م الصدر الشديدة وا�ستمرة

• صعوبة � التنفس أو ضيق � التنفس
• كÁ � العظام، أو جرح يحتاج إ� غرز، أو نزيف � ¼كن السيطرة عليه

• صداع حاد ومفاجئ، أو مشاكل � الرؤية، أو شعور بضعف مباغت
 أو خدر و/أو وخز عµ مستوى الوجه أو الذراع أو الساق

¼كن استخدام الرقم 911 من طرف أي شخص. لن يسألك مأمور البدالة

عندما تتصل بالرقم 911 سوى عن حالة الطوارئ

ا�قصودة، وتخضع ا�علومات الصحية الشخصية ل لÁية.

• لن تحتاج لÌد�ء بأي مستندات أو إذن ل¤تصال بالرقم 911 .
• ¼كنك ا�تصال لغرضك الشخÍ أو نيابة عن شخص أخر.

 ا�Ïجمون مستعدون للقيام با�ساعدة عµ مدار الساعة وطيلة أيام ا�سبوع،

وتتوفر خدمة الÏجمة � أكÐ من 240 لغة، �ا � ذلك اللغات

 ا�سبانية والفلبينية والتاي¤ندية والفيتنامية وا�اندرين والكانتونية والعربية

والفرنسية، الخ...

 • عندما تتصل بالرقم 911 ويتم وصلك بخدمة ا�سعاف قم بتحديد

   لغتك ا�فضلة وابق عµ الخط.

 ا�كا�ة مجانية، ك� أنه من ا�فروض بأن الهواتف ا�حمولة من البلدان ا�جنبية

ستشتغل حتى وإن Ó تكن متصلة �ركز خدمة هاتف � كندا.

 لكن تطبيقات الوسائط ا�جت�عية، مثل الواتساب (WhatsApp)، أو وي تشات

(WeChat)، أو سكايب (Skype)، أو جوجل،

(Google) قد � تقوم بتوصيلك بخدمة رقم الطوارئ 911 .

 •  استعمل أي هاتف محمول أو أرÖ ل¤تصال بالرقم 911 ، و� تستخدم

    تطبيقات الوسائط ا�جت�عية �جل ذلك.

Telehealth Ontario مدار الساعة وطيلة أيام ا�سبوع ب µنصائح أو معلومات صحية، اتصل ع µللحصول ع

 عµ الرقم 0000-797-866-1 أو Teleprinter أو Teletypewriter (TTY) عµ الرقم  0007-797-866-1 ، وهي

أرقام مجانية وØية.

ontario.ca/coronavirus :وس ا�تجدد كوفيد-19، قم بزيارة ا�وقعÙمعلومات عن الف µللحصول ع

TTY 1555 - 135 - 800 - 1 أو  : Employment Standards Info Center التوظيف Ùرقم مركز معلومات معاي 

  (بالنسبة لضعاف السمع):  1-866-567-8893



 معلومات أساسية عن ا�جراءات التي تخص الع�ل ا�ؤقت�

 والع�ل ا�جانب عند القيام با�تصال بالرقم 911 � حالة

الطوارئ الصحية:

 اذا كانت لديك حالة طوارئ، اتصل فورا

بالرقم 911 .

 أثناء ا�كا�ة الهاتفية عÜ الرقم 911، قم با�جابة عµ ا�سئلة ا�طروحة عليك

قصد الحصول عµ ا�ساعدة.

 • سÙد عليك مأمور البدالة (السنÏال): "اتصلتم بالرقم 911 ، هل يتعلق ا�مر

   بال�طة، أم بالحريق، أم با�سعاف؟" � حالة الطوارئ

       الطبية، قل "أريد سيارة إسعاف". وسيتم تحويل مكا�تك إ� مركز خدمة

   ا�سعاف. � تغلق الخط.

 • سيطرح عليك متلقي مكا�تك بخصوص سيارة ا�سعاف أسئلة بغية

   áكينك من الحصول عµ ا�ساعدة. إذا كنت بحاجة ا� مÏجم، قم

   بتحديد لغتك ا�فضلة ليتم تحويل مكا�تك إ� مÏجم. � تغلق الخط. بعد ذلك،

 سيقوم متلقي مكا�ة خدمة سيارة ا�سعاف عÜ الرقم 911 بطرح أسئلة عليك

بغية فهم حالة الطوارئ وموقعك:

• ما هي طبيعة حالة الطوارئ الطبية؟

 • ما هو العنوان الذي تتواجد فيه اللحظة(اسم ا�دينة، والبلدة، والشارع، ورقم

  ا�نزل أو ا�سكن)؟

• أين تتواجد ا¯ن (حقل، أو كوخ، أو حظÙة أو مبنى للع�ل)؟

• ما هو رقم هاتفك/هاتفك ا�حمول؟

• هل تحتاج ا� مÏجم؟ إذا كانت ا�جابة ب "نعم"، ف� هي لغتك ا�فضلة؟

 ستساعد ا�جابة عµ هذه ا�سئلة متلقي مكا�تك عµ تحديد طبيعة ا�ساعدة

التي يجب توفÙها لك.

اتبع تعلي�ته حتى وصول ا�ساعدة.

:ä¯ام ا�تصال بالرقم 911، ابق � مكانك إذا كنت تشعر بأمان، وانتظر اáبعد إ

  • سيارة إسعاف مع طاقم ا�سعاف � طريقها �ساعدتك. �
  تغادر ا�وقع إذا كان آمًنا.

 • إذا كانت مكا�تك تتعلق بشخص آخر، قم �قابلة ا�سعف� عند وصولهم

  وخذهم إ� ذلك الشخص.

 • سيقوم ا�سعفون بإجراء تقييم طبي، وقد يقومون بتقديم الع¤ج ثم ينقلون

    ا�ريض إ� ا�ستشفى أو إ� مرفق رعاية صحية.

 

 عند حدوث حالة طبية طارئة � العمل، اربط ا�تصال بالرقم 911 وقم

با�د�ء با�علومات التالية:

العنوان:

 اللغة التي أتحدثها هي:

 تقاطع الطريق:

و
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