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 معلومات الصحة والسالمة واالستعداد
  للطوارئ للطالب

 

اتصل ف ،جامعة ريجينا خاصة ب الحرائق أو الجريمة الجارية أو العنف أو الطوارئ الطبية. إذا كنت تتصل من هاتف نع غليبلتل 911اتصل بالرقم 

 . 4999-585-306عىل أمن الحرم الجامعي ، ثم اتصل ب911بالرقم 
 

 :إنذار الحريق كعند سماع

 
ات ذوو الالطوارئ ) مراقبو اتبع تعليمات  • تقالستر الية( تر

 .  وأمن الحرم الجامعي
.  طوارئ انتقل فوًرا إىل أقرب مخرج •  واترك المبنى
 من يخرج.  إذا كنت آخر خلفك أغلق الباب  •
ت إذا كنو . أثناء اإلخالء الكهربائية المصاعد ال تستخدم  •

ول عىل اإلخالء  ينأنت أو أي شخص آخر غتر قادر  ى بالتى
 الدرج:  عىل

  عند  حتمي تتأكد من أنك
 . مخرج الطوارئ سلم مهبط

  مخرج الطوارئجميع ساللم 
توفر  لجوءالداخلية هي أماكن 

لمدة حريق من الالحماية 
عند احدة عىل األقل ساعة و 
 جميع األبواب. إغالق 

 إخطار أمن قم عىل الفور ب
 بموقع الشخص.  اإلطفاء قسمالحرم الجامعي أو 

.  مسافة آمنةب ابتعد ، عند الخروج •  عن المبنى
 يرصح بذلك قسمال تدخل المبنى مرة أخرى إىل أن  •

.  أمن اإلطفاء أو   الحرم الجامعي

 حاالت الطوارئ األخرى: 
 

ر أو حدوث حاالت طوارئ غتر الحريق )عىل سبيل المثال: إعصا عند  •
ي أو دخيل م  

 ترسب كيميائ 
 
تم تنشيط نظام اإلبالغ عن ، سيح(سل

 (. ENSئ )الطوار 
أنظمة و  حاسوبوأجهزة ال المرشد الالسلكي يتم بث رسالة عىل س •

ي جميع أنحاء الحرم الجامعي 
 .السماعات فى

 . (ENSئ )اإلبالغ عن الطوار نظام  عتر  ترد اتبع اإلرشادات كما  •
 الطوارئ عند توفرها عىل صفحة موقفتحقق من وجود تحديثات لل •

 عىل جامعة ريجينا الخاصة ب
http://www.uregina.ca/emergency/  

يل برنامج • ى ي  (ENSئ )نظام اإلبالغ عن الطوار  قم بتتى
 عىل تنبيهاتاللتلقر

 الشخصي  حاسوبك
http://www.uregina.ca/emergency/ens/index.html 

يل • ى عىل الهاتف             UofR (ENS) Alertus تطبيق  قم بتتى
ي ل أي أو إس وأندرويد( متاح لنظام تشغيالمحمول )

نظام  تنبيهات لتلقر
 المحمول هاتفكعىل ئ اإلبالغ عن الطوار 

https://www.uregina.ca/emergency/ens/index.html 
 ئ: الطوار  رسالة من نموذج

 بوجود إعصار.  تحذير صادر عن ريجينا 
ي الداخل قبا

 . فى
ي 
ي ال تحتوي عىل الغر  الداخلية أو الساللم احتم فى

 . نوافذ  النر

  
ح فيديو جامعة ريجينا 

ّ
 بخصوص دخيل ُمسل

ئ  –اهرب   )متاح بست لغات(قّرر  –اختب 
 م  الدخيل ال

 
ي جامعة ريجينا ستبعد أن يحدث هو أمر م  ح سل

ى
من المهم أن يعر  أعضاء هيئة التدريس والموظفون ولكن ، ف

ي حال حدث ذلك. 
ى
 والطالب ما يجب عليهم فعله ف

ي قصتر أنتجت وقد  يط فيديو تدرينر ي حالة وجود ي   جامعة ريجينا شر
ى
ي يجب اتخاذها ف

 م   خيلدصور اإلجراءات النر
 
ح سل

ي 
ى
 . جامعتنا  حرم ف
 intruder/index.html-management/armed-http://www.uregina.ca/hr/hsw/emergency 

 
 الصحة والسالمة والعافيةإدارة معلومات االتصال ب

   306-337-2370 الهاتف: 
 
ون يد اإللكبر  health.safety@uregina.ca: الب 

:  435أد هوم  : المكتب  
 
ون  http://www.uregina.ca/hr/hswالموقع اإللكبر

ى إىل الجمعةساعات العمل:   مساء   4:30صباًحا إىل  8:15، من من االثنير
 
 

تغالية   عند زيارة الرابط التاىلي تتوفر هذه المعلومات باللغات العربية والصينية والفرنسية والكورية والتر
Information.html-Preparedness-management/Emergency-https://www.uregina.ca/hr/hsw/emergency 

  

 تك التعليميةر والمخاطر المرتبطة بأنشطاطخاأل معرفةلديك الحق في 

 في العثور على المخاطر المرتبطة بأنشطتك التعليمية والسيطرة عليها المشاركةلديك الحق في 
 غير عادي على نحوأي نشاط تعليمي تعتقد أنه خطير  رفضلديك الحق في 

http://www.uregina.ca/emergency/
http://www.uregina.ca/hr/hsw/emergency-management/armed-intruder/index.html
https://www.uregina.ca/hr/hsw/emergency-management/Emergency-Preparedness-Information.html
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 concern/index.html-safety-https://www.uregina.ca/hr/hsw/reportالتبليغ عن الحوادث 

  تالحظهل 
ً
ي ضمان سالمتك وسالمة مجتمع ساعي فإعالمنا بذلك قد ! أعلمنا بذلك؟ داخل الحرم الجامعي  ا يبدو غتر آمنشيئ

ى
. اإلب نا حرمد ف الغ الجامعي

  مشكلة تتعلق بالسالمةعن 
 
ي الرابط أعاله، أو االتصال عىل نموذج االتصالمن خالل استخدام وذلك  أمًرا سهل

ى
عىل  أمن الحرم الجامعي  المباشر المدرج ف

306-585-4999 
 

 غسل اليدين

 ن. ومنع انتشار الجراثيم إىل اآلخريغسل اليدين هو أحد أفضل الطرق للتخلص من الجراثيم وتجنب اإلصابة باألمراض 

 درجة حرارة الماء بغض النظر عن ،ماء الجاريالاستخدام يديك ب بلل (1

 ثانية 20لمدة  قم بفرك يديكو  الصابونيديك ب اشطف (2

ف (3
ّ
ى ، بميديك بالكامل نظ ي ذلك مؤخرة اليدين والمعصمير

ى
ى األصابع واألظافرو ، ا ف  بير

 درجة حرارة الماء بغض النظر عن ،ثواٍن عىل األقل 10يديك بالماء الجاري النظيف لمدة  اغسل (4

 نظيفة. بمنشفة يديك  جفف (5
ا استخدام و 

ً
ي جميع أنحاءاأليدي الخالية من الماء الموجودة  تطهتر  أماكنيمكنك أيض

ى
.  ف  الحرم الجامعي

 

 هل تعمل أم تدرس بمفردك؟
 
 
 ي؟من أمانكشخص ما  يتأكد وتود أن  ا  أو نهارً هل تدرس أو تعمل بمفردك ليل

.  كوجودشكل دوري أثناء التحقق منك ب الحرم الجامعي خدمةأمن  يقدم ي الحرم الجامعي
 فى

http://www.uregina.ca/fm/campus- قم بزيارة الرابط التاىلي  أو  4999-585-306عىل الرقم  الحرم الجامعي أمن اتصل ب
security/programs/index.html 

 

 المرافقة اآلمنة
اتصل  . بأمان كنقلت وسيلةإىل سيارتك أو محطة الحافالت لضمان وصولك إىل  مرافقتكتصال بأمن الحرم الجامعي لن اال يمك
ي أي وقت ةمتاحهذه الخدمة . 4999-585-306عىل الرقم  الحرم الجامعي أمن ب

 سواء ، فى
 
 ا.  أو نهارً ليل

 

 حرم جامع  خال  من التدخي   
م جامعة ريجينا  ى اًما تاًما تلتر ى ي إىل حرمبتوفتر مكان آمن التر

 و أالزيارة  و أالعمل  و ألدراسة بهد  ا جامعتنا  وصحي ونظيف لكل من يأئر
ى أو  ام أهمية جودة الهواء الذي نتنفسه وتحمل مسؤولية نظافة محيطنا. ال تسمح جامعة ريجينا بالتدخير العيش. يتضمن ذلك احتر

ي أي مبنى مملاستخدام منتجات ال
ي ممتلأو ، لجامعةلوك أو مستأجر تبغ فى

ي مركبات الجامعةفى
 ،كات الجامعة المؤجرة أو المملوكة، أو فى

  عىل ممتلكات الجامعة المؤجرة أو المملوكة.  موجودةالمركبات ال أو 
 

 العنف والتحرش

مة االستشار    واجهات الرسية ألي شخص يشعر أنه قد تقدم الخدمات الجامعية المحتر
ً
م.  ا سلوك ، بما ةالعديد من الحلول الممكن وتوفر غتر الئق وغتر محتر

ي ذل
  respect.matters@uregina.caزيارة أو  5400-585-306الشكوى الرسمية. يرجر االتصال بالمنسق عىل الرقم ك التدريب الشخصي والوساطة و فى

 . للحصول عىل المساعدة
 

 خدمات الصحة النفسية للطالب

ا لطالب جامعة ريجينا الم  خدمات االستشارات لجامعة ريجينا ا تقدم
ً
. لعالج الفردي والجماعي مجان ى ي تواجالشائعة  تالمشكال  ومن ضمنسجلير

ه النر
ي  ، مشاكلاالكتئاب ،اإلجهاد، القلق، ون إىل الدعم: التكيف مع الجامعةالطالب الذين يحتاج

ء  والحزن العالقة فى ي
خدمات . جميع العىل فقدان شخص أو شر

ى  تتم عىل يد شية و  ( لحجز RC 230أو الذهاب إىل مكتب استقبال مركز نجاح الطالب ) 5400-585-306الذكور واإلناث. يرجر االتصال بالرقم  من معالجير
 موعد. 

 

: منع العنف الجنس    ومواجهتهاالعتداء الجنس 

نامج حوادث االعتداء الجنسي والعنف الجنسي و  يواجه ي تثقيفهذا التر
ثور عىل ع. يمكن الها الوقاية منمواجهتها و الجامعي بشأن  نا رمحمجتمع  يساعد فى

زيارة الرابط  أو  306-337-3149. يرجر االتصال بالمنسق عىل violence-http://www.uregina.ca/sexual الرابط التاىلي مزيد من المعلومات عىل 
  sexual.violence.response@uregina.ca التاىلي 

https://www.uregina.ca/hr/hsw/report-safety-concern/index.html
http://www.uregina.ca/fm/campus-security/programs/index.html
http://www.uregina.ca/fm/campus-security/programs/index.html
mailto:respect.matters@uregina.ca
http://www.uregina.ca/sexual-violence
mailto:sexual.violence.response@uregina.ca

